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ATA Nº 010/2020 – 9ª SESSÃO ORDINÁRIA – 19/MAIO/2020 – Ao decimo nono dia 

do mês de maio do ano de dois mil e vinte na sede da Câmara de Vereadores de Nova 

Santa Rita, realizou-se a oitava Sessão Ordinária, do quarto ano da sétima legislatura, 

com a presença de todos os vereadores. Nesse momento o Presidente Jocelino Rodrigues, 

deu início aos trabalhos às dezesseis horas SORTEIO: COMUNICAÇÕES DE 

LIDERANÇAS: MDB / PT / PTB / REPUBLICANOS / PDT.  GRANDE 

EXPEDIENTE: Ver.  Leonardo Vieira / Ver. Guilherme Mota / Ver. Ildo Maciel da Luz / 

Ver. Rodrigo Aveiro / Ver. Paulo Vargas / Ver. Mateus Marcon / Ver. Alexsandro Ávila / 

Ver. Jocelino Rodrigues / Ver. Jair Oliveira / Verª. Ieda Bilhalva e Ver. Renato Machado. 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Ver. Leonardo Vieira / Ver. Jair de Oliveira / Ver. Renato 

Machado / Verª. Ieda Bilhalva / Ver. Paulo Vargas / Ver. Ildo Maciel da Luz / Ver. Jocelino 

Rodrigues / Ver. Rodrigo Aveiro / Ver. Alexsandro Ávila / Ver. Mateus Marcon e Ver. 

Guilherme Mota.  EXPEDIENTE: Foi feita a leitura do Boletim nº 010/2020. 

COMUNICAÇÃO DE LIDERANÇA: Ver: Alexandro Ávila - Saudou a todos os 

presentes,  quero hoje relatar e também falar um pouco dos meus pensamentos da minha 

posição referente há várias atitudes que a gente vê da administração, vários movimentos 

aí referente à política que a ano de eleição as coisas estão tomando um caminho e um em 

uma tensão gera uma tensão, eu hoje uma mãe me procurou para tentar ajudar ela no posto 

de saúde que ela já estava indo a 14 dias e não estava tendo atendimento passando pelo 

pediatra , fui no posto hoje fui bem atendido pelo pessoal no pronto atendimento e 

também, fui bem atendido lá no centro de especialidade onde o pediatra ficou com ela lá 

para ela passar pelo pediatra para que ela conseguisse ali a menina você examinada 

medicada, já foi para casa já me agradeceu, eu acho que as coisas é assim que funciona 

quando a gente tenta buscar o atendimento na saúde e a pessoa sai dali satisfeita saí dali 

mais tranquila porque naquele momento de buscar o atendimento buscar ajuda um pai  

levando uma criança pequena de 3 a 4 anos fica uma tensão nessa crise que a gente tá 

terrível eu queria dizer para vocês que nesse trabalho que, eu venho fazendo e hoje não 

foi diferente meu trabalho foi durante todo meu mandato quem acompanha as redes 

sociais vê que, o meu trabalho sempre foi fazendo lutando para fazer cada demanda que 

chega em mim de uma forma diferente indo na indo na, secretaria de saúde , secretaria de 

obras na secretaria social qualquer secretaria ou qualquer demanda eu tentei ir  na 

secretaria se é assim que eu queria me posicionar como um pré-candidato eu sou a prefeito 

e sempre disse meu partido eu posso ser um pré-candidato a prefeito a vice-prefeito e 

posso ser um pré-candidato a vereador porque eu quero melhor para cidade, eu quero 

fazer parte de uma administração que,  possa realmente ajudar a comunidade porque 

assim é que eu venho fazendo muitos administração julgue o vereador de oposição porque 

tento sempre buscar e às vezes a gente a gente encontra uma dificuldade quando a gente 

chega ali eu queria é ajudar aquela pessoa  não sou contra partido ou PT do PDT, PMDB 

eu não tenho problema nenhum com sigla partidária o meu compromisso é com a 

população é as demandas que mexeram ser selecionadas ser resolvidas e assim é que, eu 

queria pautar na seleção está bem próximo eu não tenho nada contra o candidato do PT 

seu Lebrão, ou se é o Rodrigo Batistella , não tenho nada , não tenho nada contra o 

candidato PSL não sei trocou de partido o Marne de Souza  não tenho nada contra 

candidato do PP eu só que eu queria realmente que fosse uma política voltada para 

comunidade eu queria fazer parte de uma política que realmente fosse se realmente fosse 

voltada para aquele cidadão que sai dali com a respiração que realmente aqueles políticos 

que realmente estão ali tão trabalhando tão comprometido para fazer o melhor para 

Cidade o melhor para aquela pessoa que buscou aquele atendimento em qualquer área 

não só em área saúde ou obras em qualquer área educação assim que eu queria fazer parte 

queria fazer parte de um partido de um projeto que fosse atender o Anseio que voltasse a 
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esperança que político comprometido voltado 100% trabalhando com a população eu 

queria só refletir e dizer para vocês o que eu fiz hoje o meu mandato inteiro eu fiz não foi 

diferente agora nessa eleição que vem aí logo à frente eu queria fazer. Ver. Jocelino 

Rodrigues -  Senhor Presidente, quero aqui agradecer ao secretário de obras semana 

passada devido aquela questão de chuva as condições que ficam as estradas numa situação 

bem delicadas as máquinas foram para rua a Brita foi colocada e o trabalho está sendo 

executado aos poucos está sendo executado estão bem e também e está sendo feito uma 

manutenção prevendo segundo o meteorologista a  questão semana é previsão de chuva, 

então está adiantando já está com sua equipe formada para fazer essa manutenção então 

quero deixar agradecer o secretário de obras o Moacir, e também na quarta-feira na sala 

de terça-feira uma questão do secretário da indústria e comércio para esclarecer a todos 

logo após a sessão o secretário esclareceu que não foi algo diretamente ao vereador ou 

algo que tentou intimidar o vereador segundo-secretário, na quarta-feira ele mandou foto 

de alguns locais que ele, que o pessoal da fiscalização mandou para ele, que foram 

fiscalizados, faltando  apenas dois Supermercados do bairro Berto Círio e que segundo 

ele também que foram fiscalizados também, então essa questão de Covid-19 a gente exige 

e pede a questão de colaboração de todos então não dá para julgar Cor bandeira partidária, 

ou por amigos ou nada, a gente todo mundo tem que fazer um pouquinho da sua parte. 

Então aqui só para esclarecer um pouco nessa parte da comunicação de liderança da 

semana passada dos republicanos também da questão da semana passada e agradecer o 

secretário de obras o meu obrigado. GRANDE EXPEDIENTE: Ver. Paulo Vargas - 

Saúdo a todos os presentes,  venho falar a respeito do artigo do artigo 28 da nossa lei 

orgânica, são  três anos e meio legislatura me deparo, dia após dia sessão após sessão, e 

que todos vereadores têm se empenhado atendendo as demandas da comunidade pedindo 

pedido de providências fazendo solicitações referente a determinadas fragilidades de 

bairros de ruas e pavimentações e o executivo municipal ignora a nossa bíblia o que é a 

nossa lei orgânica, e que se diz respeito esse artigo 28 já não é a primeira vez que fala que 

nessa casa que o executivo municipal é muito desrespeitoso com o legislativo esse artigo 

nos faculta o grande direito que é de cada indivíduo legislador a cada vereador que tem 

que ter uma resposta sobre o seu pedido seja ele que tenha sido executado ou não e para 

essa casa não vem nada para nenhum dos vereadores, se tiver algum vereador aí que se 

manifeste ou diga que eu estou mentindo, é uma vergonha nós não termos um feedback 

da administração pública do nosso trabalho diante da comunidade, um pedido de 

providência atende aquele cidadão que realmente necessita daquele trabalho, daquela 

melhoria, para o seu bairro para sua rua, desde uma limpeza de bueiro, de uma instalação 

de lâmpada, lembro eu que na época do primeiro prefeito Odoni, era feitos relatório e 

entregue na câmara de vereadores, todos os meses do que ele fazia e era mensal isso, 

passou-se isso nas outras administrações e nessa que hoje eu estou vereador, eu não vejo 

o respeito do executivo, para com o legislativo, agora quando entra pedido deles aqui 

nessa casa, pronta mente a gente cumpri, discernimento, hombridade, comprometimento  

a gente vota para comunidade  , aquilo que é bom para comunidade, o executivo faz o 

contrário , vira as costas para nós e não e não executa aquilo que a comunidade pede 

porque nós somos os seus representantes e somos esquecidos pelo executivo fazem pouco 

caso dessa casa essa que é a verdade fica aqui então a minha participação na minha 

primeira fala. Um boa noite e uma boa sessão a todos. Ver. Mateus Marcon - Saúdo a 

todos  presentes,  quero falar da Saúde semana passada  teve vereador em colega da 

bancada tenho que vir aqui infelizmente desmentir, hoje falar que os vereadores trancaram 

o projeto da UBS saúde do centro, a compra dos equipamentos uma mentira uma baita de 

uma mentira que vieram que falar o vereador tem espaço para vir aqui dizer que se 

atrapalhou na palavra por que o projeto não entrou em dezembro nessa casa o projeto 
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entrou nessa casa dia 19 de Março, foi votado dia 28 de Março nessa casa, nem o vereador 

do grupo do 7 trancou o projeto muito ao contrário nós sempre tivemos do lado da 

construção daquele posto sempre tivemos desde o início na busca no recurso do recurso 

para o posto,  uma emenda de R$ 752.000,00 do deputado Marcon, e temos mais orgulho 

de fazer parte do movimento que doou aqueles quatro hectares de terra para ser feito o 

posto de saúde do movimento aqui do montepio e tem vereadores ainda para dizer que 

nós somos contra eu pergunto para ele também nós temos R$ 752.000,00 na conta da 

prefeitura para fazer o posto do Caju desde 2018 será que é culpa dos vereadores também 

será que nós atrapalhamos alguma coisa também nós temos dinheiro na conta da 

prefeitura emenda parlamentar também Deputado Marcon, para fazer chapa para colocar 

dente na  boca dos pobres, tá parado esse dinheiro porque que eles não fizeram, é culpa 

dos vereador, é culpa dos vereadores também? eu acho que os vereador têm que vir aqui 

dizer que você atrapalhou das palavras, não vir aqui mentir até porque o ano passado 

suplementação de verba era feita via decreto , e decreto não se vota nesta casa,  e ainda 

por cima  eles atrapalharam que não colocaram no orçamento para esse ano as compras 

dos móveis e ainda depois vem dizer que são os vereadores que trancaram o projeto, nós 

não trancamos projeto nenhum muito pelo contrário o projeto entrou no dia 19 de março 

nesta casa, e foi votado dia 28 de março,  era só isso que, eu queria dizer e uma, boa 

sessão a todos. Ver. Jocelino Rodrigues: Presidente colegas vereadores, voltando e 

seguindo a fala do meu colega vereador Mateus, sobre a sessão da semana passada, ela é 

lamentável quando um colega Vereador vem aqui e diz assim meu colega mentiu, quando 

veio aqui chamou falou da minha fala vereador Pedal e disse que, eu era mentiroso. Não 

citei nome na questão de alguns acordos, até porque eu não tinha explicado na minha fala 

eu já tinha dito que, não tinha citado nem vereador e nem secretário, esse foi o primeiro 

ponto. Segundo que não era o vereador, segundo. dessa questão também de não citar nome 

que eu não precisei eu expor o mais o mesmo Vereador veio aqui e falou eu sei de muitos 

vereador vereadores que foi para cursinho pescar e tomar banho de piscina mas também 

não citou nome mas também não citou os nomes desta questão, por que será ? Então a 

gente tem que ter o cuidado quando a gente sai citando essas coisas quando ele disse que 

nós trancamos os projeto aqui do posto de saúde por três meses aqui isso não aconteceu 

existe somente um projeto que foi protocolado em dezembro e que foi votado em março, 

Por uma questão de recesso o pedido de questão de saúde que a gente nem questionou 

essa tese desse bem o vereador Mateus o projeto entrou na casa em março e logo foi 

votado porque ele vende caráter de urgência e ele foi aprovado pela casa, então isso sim 

é uma inverdade ficarem acusando e nem aqui citamos o porquê desse projeto porque o 

executivo mandou esse projeto para casa os móveis licitados para o complexo de saúde 

foram licitados o ano passado e deveriam estar no orçamento do município que foi votado 

em dezembro a soma da licitação da desses móveis não chega a 200 mil nós aprovamos 

aqui$ 650.000,00 para que não faltasse para colaborar para atender esse momento 

delicado e não vamos questionamos isso vereador, então essa casa tem responsabilidade 

sim , essa casa teve responsabilidade e quando dizem que também a questão de cursos de 

áreas a eu não sei quem se refere, mais eu tenho certeza que não é a mim , porque eu 

deixo à vontade para mostrar as pessoas que acompanham quantas diárias eu tenho quanto 

vereador , deixo à vontade , não foram os vereadores que trocaram o projeto não foi nada 

disso foi por algum motivo eu também Cabe ao executivo não a mim por algum motivo 

esse valor não estava no orçamento e quando não está no orçamento Como disse também 

o vereador Mateus como tudo é votado no decreto e agora é tudo voltado por projeto de 

lei é só comunicar da carga a casa é voltado com todos os projetos com suplementação 

todos foram aprovado assim também como dois projetos que hoje corre na casa crédito 

suplementar para sacar questão do convite sem contar as emendas parlamentares que 
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outro assunto então dinheiro tem e bastante e quando eu venho nesta tribuna quando eu 

venho falar eu trago sempre documentos do que eu estou falando para não ser roubado 

para não sair batendo lata na rua para dizer que o vereador é mentiroso então para encerrar 

o presidente fica aqui o meu dizer novamente hein a minha defesa que aqui que aqui não 

tem vereador O que é esse Vereador não é mentiroso Obrigado presidente. Ver. Jair de 

Oliveira- Senhor presidente, quero falar aos vereadores, que é um assunto só. Dizer que 

nas redes sociais o pessoal acompanhando, que nós tínhamos que focar nos projetos e 

ultimamente a nossa Câmara vive de acusações de um vereador contra o outro, remexendo 

o passado,  acho que isso não é bom nem para nós vereadores e nem para a imagem da 

câmara, não é bom para comunidade, o papel do vereador é mostrar seu trabalho, não 

estou aqui condenando nenhum vereador cada um segue sua linha de trabalho, foi puxado 

certos assuntos aqui que não tem nada a ver uma coisa com a outra, concordo quando 

vereador vem aqui e diz que  o vereador mentiu, essa é uma palavra muito forte. Nós 

como pai de família e morador deste município chamar um homem de mentiroso é uma 

palavra meia forte, cabia, e não estou corrigindo o senhor vereador Gugu, só estou 

dizendo que faltou com a verdade, se é que faltou, palavra “mentiroso” é muito pesado, 

isso aí gente vem de berço, isso todo mundo sabe né vereador Lebrão?! Então se faltou 

com a verdade, às vezes não tinha a não tinha a informação que tinha, mas essa casa aqui 

tem onze vereadores, dez vereador e  uma vereadora, nós temos capacidade sim de fazer 

muita coisa ainda, faltam mais sete meses de mandato para nós vereador aqui desta casa, 

e a  divergências políticas tem que ter,  por que se não tudo nós dizer amém, tá certo, mas 

ultimamente aqui nessa casa é que nem eu falei, nós temos um batendo no outro. Parece 

que somos inimigos, mas aqui todo mundo é gente boa, pai de família, pessoas com 

responsabilidade, honestas. Se vocês pegar e ver por  esse mundo afora nesse Brasil, aqui 

no Rio Grande do Sul vocês veem as coisas absurdas que acontecem nas câmaras de 

vereadores dizendo isso dizendo aquilo, aqui não temos esse problema e a aqui graças 

que tem 11 vereadores que são honestos que se vendem por nada, aqui não perde nada, 

isso é um orgulho para nós vereadores e a divergências tem que ter,  mas tem palavras 

muito pesadas, eu já recebi palavras pesadas. E de repente até eu já disse, mas acho que 

nós vereadores é aquilo que a gente diz, o respeito vem de casa, nós temos que se respeitar 

mais, nós andamos nas comunidades temos que dar exemplo, mas temos que dar exemplo 

para nossa comunidade aqui em Santa Rita. Porque pessoal eu tenho acompanhado, agora 

não, porque agora nesse tempo não dá para visitar as câmaras de vereadores, às vezes lá 

fora nós somos taxados que a câmara de Santa Rita, mostra os vídeos, agora que aqui eles 

acompanham na rede social os vídeos das barbaridades que a dita aqui, se vocês pegarem  

as outras câmaras de vereadores que só tem discussão, eu sei que aqui é sadia. Mas as 

acusações um ao outro, eu não concordo. Eu acho que todo mundo, daí não adianta vim 

aqui e dizer um monte de bandalheira para um vereador e depois saírem na rua sorrindo. 

E aí depois as pessoas vão lá e filmam, lá dentro brigaram (é o que dizem lá fora) e agora 

estão aqui fora abraçado dando risada e comendo churrasco. Então vamos pensar um 

pouquinho mais, nós estamos num tempo difícil com essa doença terrível.  Vamos ser 

mais humanos, não só agora. vamos ser mais humanos e ajudar um ao outro, não interessa 

a cor partidária vamos ajudar o município como Vereador Alex falou na primeira fala dele, 

os pensamentos dele e os projetos dele e vamos nos unir nós. Estamos aqui de passagem 

falta 7 meses quem sabe vamos fazer uma eleição e vai vir outros vereadores outras 

vereadoras, nós vamos passar então eu acho que é bom nós refletir aí, sem querer acusar 

nenhum o vereador pois eu não sou o dono da verdade. Ver. Renato Machado- Senhor 

presidente, colegas vereadores, ainda continuamos sessão fechada ao público, mas as 

pessoas em casa estamos assistindo olhando o trabalho de cada vereador e aqui eu carrego 

uma coisa comigo que  não gosto de questionar de eu trabalho de nenhum vereador e que  
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acho que é mais justo a comunidade observar a postura de cada vereador e nós estamos 

bem próximo de sermos observados a legislatura para ver quem conseguiu fazer um 

trabalho que a comunidade olhou de uma forma que foi proveitosa para esta cidade e que 

aqueles que infelizmente não conseguiram se reeleger mas.  Mais gostaria aqui te falar 

um pouco de a nossa preocupação com o nosso cidadão Santa-ritense ,  vendo tudo que 

vem acontecendo no nosso estado nosso país no mundo Precisamos sim se preocupar 

vereador lebrão, com essa doença que está atingindo muitas pessoas infelizmente muitas 

pessoas brincando e aqui no litoral gaúcho fizeram uma festa  para 100 pessoas eu e o 

cara que fez a festa disse que era um aniversário para 20 pessoas tia mais de 100 o cara 

está infectado em Tramandaí, numa área rural em Tramandaí, e aí eu vejo a 

responsabilidade e tem que ser penalizado que estão brincando e colocando em risco a 

vida de outras pessoas vocês imaginam uma festa de 100 pessoas multiplicando isso se o 

proprietário do clube estava com vírus com certeza muitos pessoas infectadas no local 

estavam e a gente sabe da possibilidade do inverno que é o grande foco que a doença 

gosta das parte do frio e nos preocupa mais ainda e nós vemos a coragem de alguns 

bandidos governadores a sendo investigado pelo  ministério público que país é esse aonde 

nós temos que tá cuidando da saúde do povo do superfaturamento de respiradores no seu 

estado os caras tem que ser preso, esses caras são canalhas,  para fazer isso, e dizer para 

vocês infelizmente nós temos mais um caso de Covid-19 no município funcionário do 

Mãe de Deus, em Porto Alegre e mora em Berto Círio que, eu fiquei sabendo agora de 

noite, que está com soro positivo, está em casa e está cuidando sobre a observação médica 

por isso que não é brincadeira, que nós não podemos ignorar o vírus que está tudo bem 

que está tudo resolvido porque isso está o dia 10 tá 30 e 90 e assim progressivamente, 

pode voltar ao nosso estado, está bem , mas, irmãos de outros estados, estão atravessando 

dificuldades ,então  quero deixar aqui o meu apelo, como cidadão e vereador dessa cidade 

para que não ignore e continue se cuidando vamos nos cuidar, se não tem remédio, o 

remédio é nós mesmos, nos cuidados com essa proximidade do inverno, o inverno 

aumenta muito, pessoas gripadas vai surgir uma grande dúvida na comunidade, se der 

uma dor de garganta não vai saber, o que que é o melhor maneira que tem nós mesmos 

nos cuidados quando,  falo nós cuidarmos não é só conosco, é nas pessoas que estavam 

nosso redor ,nossas famílias, vizinhos, parentes e continuar se cuidando para, que nós 

possamos termos o resultado lá na frente positivo ,que o nosso estado  seja um estado 

menos infectado do nosso país obrigado. ORDEM DO DIA: INDICAÇÕES: Ver. 

Rodrigo Aveiro - "No sentido de que o Poder Executivo, realize a colocação de tachões 

redutores de velocidade na altura do nº 824 da Av. Santa Rita, bairro Caju". Em discussão: 

Discutiu - venho esta tribuna, para defender esta indicação foi construída os proprietários 

das vans transporte escolar do município onde teve uma falha de fiscalização ainda  

estamos construindo juntos e executivo isso para que tenha uma melhor Identificação do 

transporte que estão regulares aqui no município para que a gente possa inibir o transporte 

clandestino porque muitas vezes o custo desses, transportes como manter esse transporte 

é muito alto é da onde eles tiram o sustento para a família deles e para manter esse 

transporte o pessoal manter a clandestina vem competir sem a menor contribuição evita 

fiscalizar esse transporte clandestino indicação eu peço aos senhores que aprove.   

Aprovada por unanimidade. "No Sentido de que o Poder Executivo, receba este 

anteprojeto de lei que estabelece a implantação de adesivos identificadores para veículos 

de transporte escolar público e particular no município e faça um projeto de lei de igual 

teor, uma vez que se trata de matéria de iniciativa do Executivo". Aprovada por 

unanimidade. Ver. Renato Machado -"No sentido de que a empresa RGE Sul, recolha os 

galhos que se encontram acumulados nas calçadas após a empresa fazer a poda em todo 

Município" Em discussão: Senhor presidente, senhores vereadores, quero pedir voto 
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favorável às duas indicações que já foi falado nas as duas opções RGE vai podando e vai 

deixando de nas calçadas que eles possam dando e recolhendo terminou a poda dos 

Galhos fique nas calçadas que não aconteça o que aconteceu quem vai para Morretes, 

próximo a  SAPOTEC, que teve um incêndio e queimou na porteira da SAPOTEC, 

queimou tudo e queimou os galhos secos e os galhos verdes que estavam juntos, evitando 

isso que deu o incêndio que pode queimar até Morretes aquela esquerda toda essa é uma 

das indicações e a outra indicação seria o trabalho que seria lá da Princesa Isabel que foi 

cortada todo meio-fio que a Corsan possa e de imediato possa fazer é bem na beirada do 

meio-fio que não precisa esperar o tempo todo quem conhece a área toda aquele sapo que 

ele pode socando um sapo até o nível aparelho para colocar o asfalto de novo essa é a 

preocupação que a gente já sabe que tem outra indicação nessas,  do vereador  Leonardo, 

que está na frente da caixa d'água  av. Santa Rita, que as pessoas não enxergam, quando 

vem estão dentro , que as pessoas passam  ali dão pancada, cobram dos vereadores, 

cobram com razão .. Aprovada por unanimidade. "No sentido de que a empresa Corsan, 

analise a possibilidade de realizar o conserto do asfalto da rua Princesa Isabel". Aprovada 

por unanimidade. Ver. Mateus Marcon -"No sentido de que o Poder Executivo efetue a 

colocação de uma parada de ônibus em frente ao nº 752 da Av. Dr. Lourenço Záccaro, 

bairro Centro". Aprovada por unanimidade. "No sentido de que o Poder Executivo, efetue 

a colocação de um redutor de velocidade, próximo ao nº 752 da Av. Dr. Lourenço Záccaro, 

bairro Centro". Aprovada por unanimidade. Ver. Jair de Oliveira - "No sentido de que o 

Poder Executivo, providencie a instalação de galerias de escoamento na rua Alcides 

Amorim, bairro Sanga Funda". Aprovada por unanimidade. "No sentido de quer o Poder 

Executivo, providencie a instalação de uma caixa de esgoto na rua do Açude, em frente 

ao nº 148, bairro Califórnia". Aprovada por unanimidade. Verª. Ieda Bilhalva - "No 

sentido de que a secretaria competente realize a desinfecção dos locais públicos, tais como 

terminal de ônibus, estacionamentos de supermercados, em frente às agências bancárias 

e ruas que houver concentração de transeuntes" Em discussão: Boa noite senhores 

vereadores, presidente, eu não vou discutir , vou agradecer o que a secretaria da Indústria 

e Comércio e a defesa civil já  realizou essa desinfecção  desses locais públicos, na 

verdade logo que começou esse, corona vírus, vários moradores de alguns locais de alguns 

loteamentos me pediram essa, que realizasse que nós estávamos realizando só no terminal 

de ônibus e agora foram realizados nos estacionamentos nas exigências  bancários nos 

estacionamentos de supermercados foi essa só tenho a administração. Aprovada por 

unanimidade. "No sentido de que o Poder Executivo, coloque as tampas nos bueiros da 

rua dos Eucaliptos, em frente ao nº 43, terreno baldio no Lot. Recanto da Quinta". 

Aprovada por unanimidade. Ver. Paulo Vargas - "No sentido de que o Poder Executivo, 

determine para que seja reservado espaço para criação de memorial para exposição de 

troféus, medalhas e objetos do atleta Orlei Nunes, na academia municipal de saúde que 

leva seu nome". Aprovada por unanimidade. "No sentido de que o Poder Executivo 

elabore projetos para viabilizar junto ao Governo Federal a construção de habitações 

(Minha Casa, Minha Vida), direcionado a pessoas com baixa renda em nosso Município". 

Aprovada por unanimidade. Ver. Alexsandro Ávila - "No sentido de que o o Poder 

Executivo utilize o Complexo de Saúde Adão Pretto, para o atendimento e acolhimento 

de pessoas com sintomas do covid-19, situado na rua Dr. Lourenço Záccaro, bairro 

Centro". Aprovada por unanimidade. Ver. Leonardo Vieira - "No sentido de que a 

Secretária da Indústria, Comercio e Desenvolvimento, analise a possibilidade de realizar 

um estudo socioeconômico, detalhado nos setores do Comercio, da Industria e de 

Serviços (transp. escolar, Salões de beleza, barbearias, doceiras e afins) do Município". 

Aprovada por unanimidade. "No sentido de que o Poder Executivo, analise a 

possibilidade de construir um quebra-molas na rua Primavera, próximo à Praça JOHANN 
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HERMANN GLAUS, bairro Califórnia". Aprovada por unanimidade. PAUTA: Não tem. 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Ver. Leonardo Vieira- Colegas vereadores, só para fazer 

um complemento aqui da minha fala o vereador Alex, falou de candidaturas e trabalho a 

que nenhum dos 11 pode julgar maneiras dos 11 vereadores trabalhar tem muitos que 

jogam julgam o trabalho dos outros cada um tem a sua maneira de trabalhar o resultado 

desse trabalho vai vir nas eleições e aqui a que eu acredito que os 11, são pré-candidatos 

nas próximas eleições , na sua reeleição assim como eu e lá a gente vai ter o resultado 

desse trabalho e também para prefeito temos o vereador Alex, é para candidato que tenha 

sorte no pleito o meu amigo Lebrão torço muito por ele também temos os César do banco, 

nosso vice-prefeito, e ao natural que é o candidato do PDT a vice-prefeito assim como o 

MDB pode ter o seu candidato como o republicanos pode ter o seu pré-candidato o PT 

também tem o seu pré-candidato até que se prove o contrário o César do banco é o pré-

candidato é o pré-candidato do PDT Assim como Lebrão, que  desejo toda a sorte que 

assim que se for a vontade que ele tem a toda sorte, o que é uma pessoa que eu tenho 

maior carinho assim como Vereador Alex também assim sim penso também em que todos 

devemos trabalhar para comunidade que é para isso que devemos é para isso que  somos 

pagos ,e ao a voltar para casa vão com Deus. Ver. Renato Machado -Senhor presidente ,  

nós contemplamos a palavra do nosso colega vereador Leonardo, também são pré-

candidato oitava vez consecutiva no município construindo a história de ganho e perde 

mas ganhei do que perdi construindo de novo uma reeleição tem muitos candidatos, aqui 

se não for eleito no futuro vão voltar essa câmara, que isso faz parte de um processo que 

não seria, eu que vou julgar trabalho de vocês, cada um sabe do seu trabalho, do seu 

empenho, da sua força da sua estratégia política, para buscar o eleitor e assim que nós 

trabalhamos também de cabeça erguida criando sempre a expectativa de fazer mais se 

perguntar se fizemos tudo aquilo que a gente quer fazer muitas vezes não conseguimos 

fazer tudo aquilo, resolver todos os problemas que aparecem, porque são bastantes e o 

vereador é o para-choque, então do executivo enquanto o executivo governa os vereadores 

estão nas ruas comunidades, tentando desempenhar o seu melhor, as vezes o vereador é o 

melhor que ele fez mas não é o melhor na intenção que o eleitor julga o trabalho dele 

então é muito difícil, já passamos por muitas eleições sabe das dificuldades que é que ser 

vereador que é se reeleger como vereador,  costumo dizer sempre que se reeleger a 

primeira vez, não é tão difícil, como se reeleger depois quando tu lança o teu nome a 

candidato a vereador, qual é a estratégia que tu buscar os teus amigos os teus familiares 

as pessoas mais chegada , tem o voto de amizade na expectativa que tu possa fazer um 

bom trabalho, às vezes infelizmente a gente não consegue por força maior não consegue 

desempenhar o seu máximo de tudo aquilo que teria vontade às vezes eu falo vereadores, 

nesta casa já tive todos os colegas, nesta casa de colegas meus de mandatos anteriores, 

que eu sempre dizia não vai muito, que no primeiro ano, tu está decepcionado tu acha que 

o vereador, vai fazer isso, fazer aquilo, e o vereador é muito limitado, o que ele pode, o 

que é de legal pode botar o nome numa rua, pode botar o nome numa praça, pode fazer 

algum tipo de projeto social, tudo que envolve recurso, ele não pode fazer e sem dinheiro, 

não constrói nada, tu não consegue fazer mais, eu quero uma praça em tal lugar, mas 

quem executa é executivo, o vereador fiscaliza. Aí eu quero dizer para vocês, cada um 

possa ainda não sabemos do futuro das eleições porque fala que se pode ser prorrogada, 

por um mês  dias 40 dias, talvez estratégias podem ser mudadas ainda pode ter muitas 

indecisões principalmente de pré-candidatos a prefeito a s ainda existem muitas 

composições que, acredito que ainda vai para o jogar um pouquinho mais ainda até final 

de Junho vai começar as definições, hoje vejo meu colega vereador em dúvida se o 

vereador Alex, se vai ele não sabe ele oscila pode ser candidato a vereador, ser candidato 

a prefeito, vai ser candidato a vice ele não tem uma definição ainda eu vejo lá o Musicanty 
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candidatíssimo a prefeito eu vejo Dr. Marne, candidatíssimo e ,  forte candidato a prefeito 

e vejo colega Lebrão disputando ainda secretário de indústria e comércio tem disputa para 

um né a vereador a gente sabe que as escolhas têm que ser feita e não adianta fugir disso 

vão ter sim que as decisões sair e a disputa a disputa que seja acirrada e seja bonita com 

respeito e a gente sabe aqui eu costumo deixar um lembrete que as últimas duas legislatura 

mudou se mudar de novo não vai ser nenhuma surpresa que é o voto da mudança mudou 

8 vereadores na última legislatura se elegeu três dos 11 então a gente sabe como é difícil 

ser vereador e quanto é mais difícil ainda do reeleger vereador eu tenho a expectativa e, 

eu estou indo vivo para eleição, e bem-vivo bem vivo. Verª. Ieda Bilhalva-  Esse vírus 

que invisível, não nasce,  não morre por que vírus não tem vida, não cresce ele se ativa 

quando ele entra no corpo humano quanto ele entra no ser vivo, ele entra em atividade ele 

se torna extremamente perigoso, vou falar um pouquinho desse vírus porque eu fico 

bastante preocupada nesse final de semana, meio que liberaram a orla do guaíba muitas 

pessoas passeando, tenho visto muitas pessoas na rua, sem máscara sem os devidos 

cuidados eu estava lendo agora em São Leopoldo acabaram de fechar uma empresa 

porque tem duas pessoas contaminadas que não tinham comunicado a secretaria da saúde, 

fechou por tempo indeterminado a empresa vários funcionários sendo prejudicados, pela 

falta de cuidado que devemos ter que cada um deve ter vamos ficar em casa se  sempre 

que possível, sempre que nós tivemos que trabalhar nós somos exemplos estamos aqui 

trabalhando com os devidos cuidados usar a máscara e o álcool  em gel, bom sobre a fala 

eu estava observando os colegas estavam falando aqui eu jamais cuido do mandato de 

alguém, cuido do meu mandato,  fiz vários projetos onde tive  oportunidade de ir para 

secretaria do meio ambiente, onde lá conseguiu exercer alguns projetos como falou o 

vereador Renato, como vereador fica meio amarrado não se tem a verba não se tem as 

condições não se tem de fazer tudo aquilo que gostaríamos de fazer gostaríamos de fazer 

tudo muito mais do que gostaria de fazer mas ficamos bitolado com a falta de ficamos 

bitoladas com essa falta de verba de ação enfim ,sou pré-candidato assim sim pelo MDB 

meu novo partido agradeço o tempo que tive no republicanos o partido que eu me elegi e 

cresci junto com republicanos, quando  formamos o republicanos ele era muito pequeno 

em Nova Santa Rita, e aí houve um crescimento fui a única vereadora eleita lá pelo 

republicanos e hoje faço parte do MDB partido que me acolheu essa gurizada a maioria 

teria idade para ser meus filhos hoje ainda estávamos comentando Guilherme foi colega 

da Michele, o que é o presidente do partido foi meu aluno anos é colega da minha filha 

mais nova a gente tem um histórico uma amizade, hoje vamos construir sim um grande 

partido em Nova Santa Rita, sou pré-candidata a vereadora estamos aí para o novo pleito, 

vamos trabalhar da maneira que for possível, como diz que os vereadores estamos nessa 

questão do covid-19 que pegou nós de surpresa nosso meus colegas professores estão 

muito ansiosas durante todos os dias temos trocados informações que a gente não sabe se 

vai ter ano letivo, se vamos conseguir retornar às aulas e o problema será que os alunos, 

vão ter condições para ter um ano letivo em 6 meses quem é do é do EJA como,  leciono 

o EJA já se foi um semestre e se a gente não recupera mais então assim mas vale as 

pessoas com saúde do que um ano letivo a gente recupera posteriormente e os pais 

também consciente disso e nós professores preocupados com todo esse contexto que nos 

Pegou de surpresa e que graças a Deus Nova Santa Rita é um município que ainda tem 

poucos casos uma boa semana a todos um bom trabalho para aqueles que estão 

conseguindo trabalhar boa noite. Ver. Paulo Vargas - Hoje alguns colegas falaram muito 

da saúde, aí  pergunto para você saúde de quem saúde de todos nós, mas nós vamos nos 

depararmos com a qualidade da saúde que oferecida para o nosso município, que não há 

de negar que melhorou e muitas coisas pelo empenho os próprios servidores, que se dou 

no seu dia a dia, dentro das suas atribuições, e a gente se depara com tantas dificuldades, 
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com tantos nãos, para nossa comunidade que chega para gente, não diariamente que chega 

para mim especificamente quando chega coisas para mim é porque realmente, tem 

problema recentemente o menino, caiu quebrou o pulso lá em Passo Fundo, esse menino 

tá aqui morando com o pai já há 3 meses, já  faz mais ou menos 4 meses, que ele está com 

pino de ferro no braço o que é uma linha extensora para poder falar essa fratura do pulso, 

que fica acima do rádio, procuro um atendimento no Berto Círio o médico, o  médico não 

quis dar o encaminhamento para o traumatologista, agora foi para Passo Fundo, lá não 

quiser atender porque lá tem um epicentro, porque lá tem vírus, que tem vírus que está 

fragilizando a comunidade de lá, mandar embora, estão dando mais prioridade para o 

corona vírus.  Encaminhei para prefeita, uma redação a situação que também não me deu 

retorno, esse rapaz procurou o secretário de saúde dizendo que ele tinha que ir para Passo 

Fundo, são tantas informações de não e não solucionam os problemas das pessoas o 

encaminhamento do traumatologista o braço desse menino está correndo pus, pode uma 

assumir o osteomielite, e pode levar ele a óbito,  e se for um a simioliti,  grave, uma 

amputação de membro, seja o que for,  porque não, atender e fazer as coisas, conforme 

tem que ser feita, por que não fazer a parte humana ,  tenho  uma fala muitas vezes eu 

digo, não está em crise tem muito dinheiro ,para saúde, crise os que está, os gestores, as 

pessoas que está à frente, os médicos Inclusive só sabem dizer não, que não querem 

acolher, e que não querem fazer acolhimento humano,  que o ser humano merece, é mais 

fácil mandar embora do consultório, é mais fácil dizer para ele não há responsabilidade 

nossa,  é  lá Passo Fundo, porque foi lá que tu fez a cirurgia, se o rapaz veio morar aqui o 

SUS é nacional, então não me venha com churumelas, atendam acolher um menino de 14 

anos, que tá tendo uma perfuração ali tem um objeto estranho que está correndo pus e é 

grave assim quando teve outro de Montenegro que mora em Morretes há 13 anos,  trago 

aqui o laudo dele contração de fêmur surpreendentemente, não sei como esse cara não foi 

a óbito, uma ósseo biólito é uma plantação de mesmo fica aqui a minha última fala uma 

contribuição dessa última noite boa noite a todos. Ver. Ildo Maciel da Luz -  Senhor 

presidente, colegas vereadores,  quero dizer para vocês que é minha vida como vereador 

de  terceiro mandado é sempre pautado em reivindicações para comunidade eu lembro 

vereador Renato que no meu primeiro mandato,  vi muitas pessoas por semana aqui em 

Berto Círio, com faixa e a primeira vez que , fui  Brasília que eu fui procurado pela 

comunidade e nós oferecer uma denúncia no ministério público aonde o encaminhamento 

nós ir a Brasília, junto com o prefeito Chico Brandão que era que era o deputado estadual, 

Marcon, nós buscamos recurso, construção daquela passarela ,também várias conquistas 

no meu primeiro mandato, onde nós criamos a semana do evangelismo fui procurado por 

vários pastores do município, que não tinha o direito de chegar e dizer queremos fazer 

uma construção uma concentração em alguma rua eles não tinham direito, nós criamos o 

projeto de lei encabeçado, feito por mim e todos os vereadores foram a favor e foi 

aprovado eu também tenho um sonho se o município, eu buscasse o uniforme para as 

crianças da redes municipais, onde, não fui atendido no meu primeiro mandato, veio 

segundo mandato com a prefeita Margarete, entrei de novo com a indicação e onde fui 

atendido, fico feliz de ver, aquelas crianças todas de uniforme escolar doado pelo o 

município, e o deputado Marcon que muito trouxe recurso para o município, um dia disse 

para mim  Lebrão procurar o pessoal do assentamento montepio e faz uma , discussão 

com eles para nos ceder uma área com eles, junto com a direção do movimento para que 

nós ceder uma parte da área ali de cima para nós construir um posto de saúde, que eu 

busco a emenda para cá, e  como sempre fui uma pessoa querida pelos companheiros aqui 

assentado do montepio, Santa Rita de Cássia sempre fui respeitado, ajudei contribuir 

trazendo a discussão com os companheiros convencendo os companheiros, com a 

importância de nascer um posto de saúde aqui no centro e com a contribuição do deputado 
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Marcon, nós conseguimos uma emenda parlamentar estar ali ou complexo, Adão Preto, 

companheiro com todo direito o  deles que já tinha botado outro nome, no complexo UBS, 

companheiros a escolher um nome é nós vemos a terra eu fiquei muito triste com a posição 

de um vereador, do companheiro Pedal que falou aqui na sessão passada que os 

vereadores de sete vereadores calçaram o processo o projeto para compra de móveis e 

não foi verdade a pouco os outros os outros vereadores Mateus , vereador Gugu, vieram 

aqui e colocaram o que  foi feito, então talvez vereador foi infeliz para sua fala eu não 

costumo viver cuidando a vida de Vereadores, denegrindo imagem de vereadores, não é 

meu sistema o meu sistema é trabalhar, e quero dizer, como a pouco o vereador Renato, 

falou não é os vereador que vão se o vereador Guilherme Mota vai ser vereador que quem 

vai dizer se tu é vereador Guilherme Motta, é o teu trabalho é a confiança da comunidade 

e isso é o que vale então eu estou muito tranquilo vereador que fez oposição mais 

Ferreirinha nessa casa na gestão passada foi o vereador Marne, muitos vereadores saíram 

de mal com ele,  Sempre respeitei a posição dele, divergências mas não saí de mal com 

ele a política se faz assim, não é fazendo desabafo acusando alguém, que nós vamos 

chegar lá ,meu muito obrigado a todos. Ver. Jocelino Rodrigues - Vendo a sala dos meus 

colegas vereadores, e concordo com essa questão de um vereadores de um falar do outro, 

e muitas palavras aqui o vereador falou e o vereador Renato e o vereador lebrão eu 

concordo  plenamente mais,  não poderia vir aqui deixar de citar, porque se é uma coisa 

que eu não sou, e não aceito eu pai de família, vereador eleito como todos aqui, ser 

chamado de mentiroso,  não aceito seja de quem for, seja de partido, seja de prefeito ,seja 

de quem for a não ser que me prove, meu mandato não é uma dado perfeito, mas é uma 

data de colaboração, e dentro desse mandato de colaboração que é uma verdade e que tem 

o documentado para provar para quem for hoje através de deputados duas cadeiras 

odontológicas, trouxe R$ 600.000,00, para saúde, ajudei na pavimentação da Deoclécio 

Rodrigues, junto com deputado Jones Martins, telhado da nova sociedade R$ 120.000,00, 

para saúde a respeito do Fogaça, esse foi colaboração e o governo investiu na questão de 

saúde, acompanhe essas verbas está faltando concluir somente a Deus Clécio Rodrigues 

que está em andamento já foi prestado mas aqui também vereador,  fico aqui muito sem 

sentido e, não aceito porque pouco tempo atrás os mesmos que me chamam de mentiroso, 

era os mesmos que vieram aqui na frente, com os 10 motoristas de ônibus com aviso deles 

aqui se nós voltasse nos contra o pagamento da dívida dos vermelhinhos a empresa e 

apagar e esse pessoal todos Ir para rua a empresa não parou, a dívida está aumentando, e 

ninguém foi para rua, então quando se coloca assim, contra minha pessoa, assim, sim, 

assim eu irei me colocar, e  não gosto de vir, ficar feliz, de vir aqui na tribuna e meio de 

tantas, coisas da gente discutir, e falar de tantas necessidades, que há no município, só 

que também aqui eu tenho que pedir de responder aquilo que foi acusado, e quanto à 

questão que o vereador Jair, colocou dos vereadores se darem bem aqui, se chegar aqui, 

lá fora a gente aqui tá muito claro, nesses quatro anos os vereadores que conseguem se 

olhar, se conversar se procurar e aqueles que só respeito no ambiente de trabalho, isso 

também é no pátio só que aqui estamos parlamentares aqui querendo ou não nós temos 

que conversar nós temos que dar, não saio para fazer agrado, mas para servir o povo, 

estamos todos aqui para ser empregados aqui antes de vir para essa cadeira já sabia eu já 

sabia isso antes de me candidatar a vereador que alguns sapos  teria que engolir,  então 

não é por mim isso a gente vai passar na vida e sua vida é assim o trabalho da gente é 

assim não precisa gostar de todo mundo mas, o respeito sim e quando se dá o respeito a 

gente, respeita mas quando se ofende, quando se ataca da mesma forma, então essa é a 

minha fala, sobre as colaborações peço,  tenho recebido muitas manifestações ligando 

que os ônibus que os pessoas não estão colaborando então eu peço para o usuário nem 

vou pedir para empresa vou pedir para o usuário que colabore que use máscara porque 



                                                                                                                                                                                                                                                                      11 

fica muito delicado também para o motorista de ônibus para o cobrador de ônibus 

deixaram um tá muito delicado para o fiscal e lá ficar multando a empresa não temos que 

viver, a prefeitura deixar só multando a multa é uma questão, depois é uma primeira 

advertência e depois vem a multa, por que a pessoa está ciente desse erro mas a 

colaboração de todos neste momento de pandemia Por que não há uma solução de covid-

19 que não há nada comprovado no de medicamento não custa nada Pessoal uma 

colaboração de todas colaboração de usuário de comerciante de todos de usar máscara 

álcool gel de todos meu uma boa semana a todos. Ver. Rodrigo Aveiro - Saudou a todos 

os presentes,  minha contribuição  sobre a questão que afeta o planeta, nossa tenda do 

covid19 aqui na unidade no centro não tem esse relato de da Secretaria de Saúde, de novo 

de corona vírus, então essa informação conversei com o secretário hoje de tarde não tem 

não me passou a pessoa município só tem um caso só uma pessoa contaminada com 

corona vírus isso tá deixando a gente muito preocupado porque também passaram que 

esse mês um mês que aumentaria esse vírus essa contaminação então por isso nós 

deveríamos ter nossos cuidados isolamento o máximo possível e referente a minha fala 

de alguns vereadores, aqui como bem me chamando de mentiroso o vereador Gugu, 

presidente, desta casa, vereador  Mateus, até minhas vereador Lebrão realmente, me 

precipitei na informação , fui conferir as fontes,  estava errado quero me retratar agora 

aqui e quero dizer para vocês, em momento algum nesses três anos e meio aqui eu 

coloquei no trabalho de vereador, até porque,  não preciso disso,  fui um dos vereadores 

mais votado, dessa cidade fiz um grande trabalho na fiquei na coordenadoria por 2 anos, 

e nunca precisei de secretaria nem de cargos para mim para eleger, e nunca foi citado aqui 

na tribuna por outros vereadores, como se eu tivesse cargos fantasmas em secretarias, 

como já teve , nunca tive parentes meus trabalhando na prefeitura , como já foi citado 

outros vereadores aqui, e também o meu endereço é o mesmo não mudei não pretendo a 

minha vida vai continuar sendo não sendo vereador quando eu venho aqui a gente sempre 

eu falo que a gente tem que focar numa solução não ficar inflamando a situação eu me 

colocar na outra fala do vereador aqui na seção passada, porque ele citou os vereador 

estariam facilitam assim como secretária amiguinhos do rei, sendo irônicos, umas 

palavras de baixo escalão, acho que ele tem que medir as palavras, que ele fala não vem 

aqui se fazer de vítima, porque o homem para mim tem que ter caráter, e assumir o que 

ele fala então é dessa forma mais, ou menos nessa linha e que não tenho nada, contra nada 

pessoal, nunca agredi ninguém, em rede social e meus apoiadores e não pretendo fazer 

isso, acho que que nesse foco aí que  venho não é de hoje mas , não vou perder a linha, 

não tenho medo de ir para uma para uma, reeleição todos nós aqui vamos para reeleição 

que vai nos dizer o povo quem que vai dizer quem vai ficar aqui, e quem não deve ficar, 

administração foi muito bem nesses últimos sete anos, e acredito que vai ser muito difícil 

termos da sucessão a maioria dos vereadores, que começaram que começar  esse trabalho 

de tempo por meio de merecimento muita coisa boas foram feitos nessa cidade, a cidade 

foi transformada a gente tem que ter cuidado com que a gente fala que fala o que quer 

ouve o que não quer também. Ver Alexandro Ávila - Agora  quero dar um apoio ao 

vereador Paulinho da Ambulância, que disse para mim corrigir que é 6 anos que o rapaz 

de Morretes, que está aguardando isso ele tinha falado 13 mas não é 13 é seis anos 2000 

e 2013, era isso que ele pediu para mim só para mim retificar o que ele tinha falado.  

Escutei atenciosamente os vereadores aqui ,  vi o vereador Pedal, falando, acho que tá 

naquele momento onde, Pedal falou semana passada e falou nos demais vereadores, onde 

tornou todos esses alvoroço todo,  acho que foi em relação na sala dele semana passada 

foi em relação a minha pessoa a minha pressão arterial, quando o senhor falando projeto 

que este vereador foi apresentado na casa aonde esse vereador Alex,  foi contrário ao 

projeto e eu acho que aí na sua fala o senhor setor os demais vereadores, mas foi esse 
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vereador ,quando foi apresentado o projeto do complexo de saúde esse vereador foi 

contrário e eu digo porque não tenho duas cara o meu,  compromissos sempre pautado na 

responsabilidade quando foi apresentado aquele projeto aqui nesta casa esse vereador, fez 

uma pergunta para o arquiteto para o engenheiro aonde que estava a sala de raio-x, e ele 

disse, que não tinha sala de raio-x ,quando , também perguntei, aonde que tá a sala de 

laboratório, não tem sala de laboratório, aí esse vereador, foi contrário, porque, todo 

aquele dinheiro, que foi investido ali poderia ser investido no posto de saúde melhorado, 

porque ali tinha uma sala de laboratório e tem uma sala de laboratório e poderia melhorar 

poder arrumar e deixar de ser um puxadinho de Canoas esse era o meu pensamento, esse 

eram a minha hoje sim tem um complexo ali e tem 30 peças ali tem um lugar bem amplo, 

mas não vai atender a demanda da nossa cidade mais uma vez nós vamos ficar refém do 

município de Canoas, pessoal quebrou o pé, quebrou um braço, qualquer precisa fazer 

um raio-x ,vai ter que ser encaminhada Canoas, o HPS então, é essas coisas, que fico 

tentando lutar para melhorar, fazer parte onde fosse bom para comunidade hoje,  vi o 

vereador Renato, o vereador de cinco mandatos, me dizer que o vereador do PTB, o 

vereador Alex, e a indecisão se vai ser a prefeito, vai a vice , sou um pré-candidato a 

prefeito mas eu tenho que ter a humildade, de entender que o pessoal que tá junto comigo, 

ade realmente para ajudar a comunidade, um projeto que for bom para comunidade sento 

nós frete candidato, ele disse para ti, sou pré-candidato a prefeito ,e não arreda o pé, eu 

sou pré-candidato a prefeito, e. outro que encontra outro candidato ele senta  ele é o pré-

candidato a prefeito, acho que a gente sentar , tem que a que discutir e ver o que que é 

bom para a comunidade onde, seja bom para comunidade não com pessoas que , tenho 

que fazer o que , deixei de fazer por isso com humildade o PTB, vai caminhar e pode ser 

sim um candidato a prefeito, ou vice prefeito, ou ser vereador é com maior orgulho que 

eu venho aqui defender todos os direitos de cada cidadão e cada demanda e o bato em 

qualquer secretaria e por sinal vou dizer para vocês tem muitas secretarias que eu sou 

muito bem atendido, ali ó o secretário, que foi secretário Jair, secretário de obras, sempre 

me atendeu bem ,não tenho queixa no mandato dele,  não critiquei então assim , venho 

trabalhando hoje , fui bem atendido na Secretaria da Saúde, nos postos de saúde que eu 

fui e assim que eu quero ser eu quero fazer parte de um projeto onde , posso realmente 

para ajudar a comunidade agora usar o meu mandato para ter privilégios para mim e não 

poder ajudar ninguém , prefiro não me reeleger é porque , sou comprometido sempre para 

atender o melhor e fazer o melhor para comunidade tem um bom pensar a todos. Ver. 

Guilherme Motta- Senhor presidente,  não ia falar mas diante da suspeita e da afirmação 

de mais um caso de covid19 aqui no município, isso  sim é algo para ser considerado, 

entendo que a epidemiologia deve entrar em contato com, vereador Renato, para que 

possa saber que é essa pessoa e averiguar ,acho importante vereador é necessário mapear 

os parentes as pessoas, que tiveram junto nesse potencial, infectados, para que não a 

tenham as medidas nós , na figuras de vereadores devemos fazer, falando nisso a 

importância dessa em comunicação de se fazer presente, esse Hospital Mãe de Deus, 

comunicou a secretaria, e a secretaria não tomou medidas, cabíveis então que tomem, 

porque é responsabilidade  dos  municípios fazer o monitoramento e o Ministério da 

Saúde hoje foi aprovado o uso obrigatório da máscara pelo cidadão, e isso só faz nos 

entender o quanto nós teremos dias difíceis pela frente e quanto a comunidade tem que 

ter essa consciência, quando a gente fala de ação de prefeito (A) governador ou  como 

nós vereadores nós somos representantes nós temos que estar numa harmonia com a 

sociedade, só que não é um emprego isso aqui é um representação de uma sociedade 

organizada cujo a nossa função está estabelecida na constituição, digo isso porque 

também é muito fácil aqui falar de discursos qual são bons as ouvidas, são agradáveis ao 

receber, mas também temos que ter aqui a transparência, e responsabilidade de dizer que 
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prefeito, governo e presidente da república,  pai e mãe tem que estar pegando pela mão 

as pessoas bota a máscara, população também tem que ter essa responsabilidade de seguir 

as regras,  que pegar e o gestor público ou seja ele prefeito, governador, presidente da 

república, ele tem na sua atribuição organizar o poder  diante das normas as ações afins 

que a  sociedade tenha uma qualidade de vida melhor nas mais variadas esferas fazer da  

atuação administração pública, e cabe também a sociedade fazer, o bom uso dessas desses 

serviços , não tenho data exato,  impressionante de  número de agendamentos de pessoas 

que não vão nas consultas agendadas pelo SUS, tira o lugar de você que está,  na fila e 

não conseguiu, o agendamento, então senhores e senhoras precisamos ter a união e acima 

de tudo, já vimos diversos gestores se colocaram como salvadores da pátria como messias,  

a solução de todos os problemas, mas a coisa não é, por aí precisa de gestão, 

responsabilidade e falar muitas vezes aquilo que tem que ser dito, e não aquilo que tem 

que ser ouvido, fica uma boa reflexão. Boa noite a todos. TRIBUNA POPULAR: Não 

houve. O Presidente agradeceu a todos e com a proteção de Deus e em nome do povo de 

Nova Santa Rita, a senhor presidente encerrou a sessão às dezenove horas e cinquenta 

minutos. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que vai assinada pela 

Presidente e pelo primeiro secretário. 
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