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ATA Nº 004/2019 –01ª SESSÃO ORDINÁRIA – 26/FEVEREIRO/2019 – Ao 

vigésimo sexto dia do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, na sede da Câmara de 

Vereadores de Nova Santa Rita, realizou-se a primeira  Sessão Ordinária, do terceiro 

ano da sétima legislatura, com a presença de todos vereadores, Nesse momento o 

Presidente Mateus Onuczak Marcon , deu início aos trabalhos às dezoito horas convidou 

a Prefeita Municipal Margarete Ferretti para compor a mesa e também acompanhar a 

votação para a escolha do segundo secretário da Mesa Diretiva para o presente ano. Foi 

realizada a votação em seguida o Presidente chamou o Ver. Renato Macho e o Ver. Ildo 

Maciel da Luz para que realizasse o escrutino da eleição. Ficando assim a votação Ver. 

Rodrigo Aveiro oito votos e três votos em branco. O Presidente chamou o Ver. Rodrigo 

Aveiro para ocupar a cadeira de segundo secretário. Foi realizado a leitura de uma 

passagem bíblica.  SORTEIO: COMUNICAÇÕES DE LIDERANÇAS: PRB/ PDT / 

MDB / PT / PTB. GRANDE EXPEDIENTE: Verª. Ieda Bilhalva / Ver. Alexsandro 

Ávila / Ver. Paulo Vargas / Ver. Jocelino Rodrigues / Ver. Mateus Marcon / Ver. José 

Rosales /Ver. Ildo Maciel da Luz / Ver. Leonardo Vieira / Ver. Guilherme Mota / Ver. 

Renato Machado e Ver. Rodrigo Aveiro. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Ver. Renato 

Machado / Ver. Mateus Marcon / Ver. Paulo Vargas / Ver. Leonardo Vieira / Ver. Ildo 

Maciel da Luz / Ver. Rodrigo Aveiro/ Ver. Alexsandro Ávila / Ver. José Rosales / Ver. 

Guilherme Mota / Ver. Jocelino Rodrigues e Verª. Ieda Bilhalva. O Presidente cedeu a 

palavra para a Prefeita  Margarete Simon Ferretti – Com muita alegria quero fazer uma 

saudação especial, hoje, nesse início do ano legislativo, ao presidente eleito vereador 

Mateus, um jovem vereador que assumiu a presidência nesta casa, acredito que um dos 

mais jovens do estado do Rio Grande do Sul. Quero saudar carinhosamente a vereadora 

Ieda, cada um dos senhores vereadores. Quero aproveitar a oportunidade presidente para 

agradecer muito ao Zé Rosales que esteve conosco no governo, pelo belo trabalho que 

desenvolveu lá no SINE e que hoje está aqui exercendo um mandato de vereador. Que 

tu tenhas um bom trabalho, um bom ano, conte conosco. Quero agradecer muito o 

vereador Guilherme que esteve conosco por todo esse período na Secretaria de Esporte, 

fez muito pelo esporte e hoje reassume a cadeira de vereador. Desejo também um 

mandado muito profícuo e que a gente consiga continuar com um bom relacionamento e 

o bom trabalhos que nós estamos fazendo. Quero saudar cada um e cada uma, nosso 

governo que está hoje aqui e dizer que hoje nós fizemos questão de vir aqui para saudar 

a Câmara de Vereadores, desejar um bom ano e que a gente continue mantendo essa 

relação amistosa, coerente em prol do povo de Nova Santa Rita. Nós temos trabalhado 

muito e eu me coloco, presidente, à disposição para que respeitando a lei orgânica e o 

regimento interno o senhor convoque uma sessão especial para que nós venhamos aqui 

prestar contas do nosso mandato do ano passado e apresentar as nossas metas para 2019. 

Nós estamos trabalhando com todas as secretarias, com metas, e isso é muito bom 

porque nós vemos o resultado. Nós conseguimos encerrar o ano positivo, um ano com 

tudo pago, com recurso em caixa, apesar de todas as dificuldades do estado do Rio 

Grande do Sul e do Brasil, nós aqui em Nova Santa Rita estamos na contramão da 

história. Estamos fazendo um governo com investimentos, com responsabilidade, 

atendendo o nosso povo. Ou seja, investindo e ampliando escolas, ampliando unidades 

básicas de saúde, investindo na infraestrutura, no saneamento, na sala do empreendedor, 

gerando novos empregos. Hoje começa a vigência da lei aprovada por essa casa onde o 

alvará passa de 6 meses para 2 anos. Nós estamos trabalhando para o bem-estar dos 

novos empreendimentos. São avanços como esses que nos motivam a continuar 

trabalhando por essa cidade que cresce muito aceleradamente. Nós além de investir 

mais em infraestrutura e pavimentação asfáltica que nós priorizamos não só o centro da 

cidade, mas todos os bairros, nós estamos também fazendo o recapeamento. Aquele 
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asfalto mais antigo começa a esburacar e hoje vocês puderam presenciar, já faz uma 

semana de trabalho dessa obra que vai humanizar nosso centro e vai ter espaço para 

estacionamentos. Vai ficar muito melhor, uma cidade muito mais bonita. A gente conta 

com o apoio dos vereadores para que nos ajudem a sensibilizar os moradores para fazer 

a calçada. Porque nós estamos investindo e precisamos que os moradores também 

façam as calçadas, porque isso é segurança para os pedestres, para os alunos, valoriza o 

seu imóvel e fica uma cidade muita mais humana e bonita. Queria agradecer o vereador 

Jair que assumiu a secretaria, Rivelino que está conosco no gabinete e assim nós vamos 

tocando. Muito obrigado presidente pelo espaço, parabenizo o vereador pedal por se 

agregar a mesa e ser eleito aqui segundo secretario e quero me colocar mais uma vez a 

disposição das senhoras e dos senhores para vir nessa casa apresentar o nosso relatório 

de gestão nos mínios detalhes, como se diz. Prestando conta e cada centavo arrecadado 

nesse município. Agradeço ao nosso governo que está aqui, servidores e secretários. Um 

trabalho forte de todos, juntos dando as mãos, não largando a mão de ninguém que a 

gente vai conseguir fazer com que Nova Santa Rita cada vez cresça mais. Grande 

abraço a vocês, obrigada pela oportunidade e desejo mais uma vez que cada um dos 

senhores tenha um trabalho profícuo pensando no povo e fazendo a boca política. A 

política da justiça e do empreendimento, da responsabilidade, da seriedade e da 

honestidade. Bom ano, muito obrigada. EXPEDIENTE: Foi feita a leitura do Boletim nº 

004/19.  Ver. Rodrigo – solicitou a inclusão de um requerimento. Acatado. Ver. 

Leonardo solicitou a inclusão de um pedido de Indicação e três pedidos de 

providencias. Acatados. COMUNICAÇÕES DE LIDERANÇAS: Verª. Ieda – 

Saudou todos. Tivemos um período de recesso, não férias, mas um recesso porque nós 

vereadores não paramos de trabalhar. Quero parabenizar o vereador Mateus que está no 

comando dos trabalhos em 2019 e dizer que no período de 2018 enquanto eu estava de 

gestora nessa casa dei o melhor de mim, me esforcei para que ocorresse da melhor 

maneira possível. Consegui no final da minha gestão deixar mais de 900 mil empenhado 

para a construção da sede da nova câmara. Está bem avançada a construção que durante 

o ano de 2018 nós ficamos reajustando os projetos da câmara. Devolvi para a 

administração mais de 500 mil para que fosse usado como recurso livre na 

administração da prefeita Margarete. Me sinto satisfeita com o trabalho que realizei aqui, 

agradecer também a colaboração de todos os pares vereadores e também os funcionários 

dessa casa. Hoje à tarde estivemos com a prefeita Margarete para lançarmos a lei que 

entra em vigor a partir de amanhã que todos os alvarás no município terão dois anos. 

Hoje um alvará provisório tem só seis meses e muitas vezes não do tempo de viabilizar 

todas as licenças necessárias para que as empresas possam se regularizar. Isso é um 

projeto, eu quando estava na sala do empreendedor junto com o secretario Rodrigo, nós 

já tínhamos conversando sobre isso e trabalhando em cima disso. Estivemos também 

com a prefeita Margarete na nossa obra, o recapeamento do asfalto da Av. Santa Rita, é 

uma demanda antiga do nosso município. Ver. Leonardo – Saudou todos. Gostaria de 

começar falando sobre política. Espero que esse ano a política não seja usada como 

massa de manobra da população, que seja usada no coletivo. Que a gente faça política 

para todas as pessoas e não em benefício próprio, que ela abranja esse conjunto que tem 

regras e normas, mas que essas regras e normas sejam beneficiando quem realmente 

precisa, que é o nosso povo, a nossa cidade. Eu penso que nós vereadores, tem que 

partir de nós fazer essa política voltada para a comunidade. Peço a todos os colegas 

vereadores aqui que façamos essa política, para mudarmos esse cenário político. Hoje se 

fala em reforma da previdência, eu penso que temos que partir primeiro de uma reforma 

política, não existe reforma da previdência sem uma reforma política. Hoje se pensa em 

tirar de quem menos tem, um absurdo, se fala em tirar e aumentar os anos. Vejam uma 
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professora, quanto uma professora gasta para se formar, trabalha 40hr, fala 40 minutos 

no mínimo, para poder ensinar toda uma classe, inclusive nós políticos e hoje tem esse 

desprezo. Temos que levar primeiro ao conhecimento dos nossos gestores federais a 

reforma política, porque estamos passando por uma crise moral muito grande na política. 

Hoje se prega anticorrupção, mas são os primeiros corruptos e a gente depende no nosso 

dia-a-dia desses corruptos. Eu falo como setor privado, nós estamos sendo massacrados. 

Hoje um funcionário do setor privado sendo bem remunerado é 2 mil reais e a gente vê 

setores públicos federais ganhando 30, 50, 100 mil reais e se aposentam integral. O 

camarada contribui por 25, 30 anos e quando vai receber recebe 70% do que ele 

contribuiu a vida toda. Vai ter que partir de baixo essa mudança, vamos ter que fazer 

moções de repudio a essa reforma da previdência, inclusive já estou encaminhando e 

conto com os vereadores. Boa sessão a todos. Ver. Guilherme – Saudou todos. É 

motivo de muita alegria e muita honra, depois de dois anos voltar a essa tribuna. Feliz 

por ter cumprido uma missão, um convite da nossa querida e saudosa prefeita para 

assumir a secretaria municipal de Esporte, Lazer e Turismo criada em 2017, afim de 

promover políticas públicas para o esporte. Queria citar entre as diversas experiencia, 

todas elas positivas, mas pude aprender muito mais do que ensinar ou passar algo para 

alguém. Pude compreender um pouco mais como funciona do outro lado do balcão e a 

prefeita no dia da minha nomeação, no gabinete dela ela me disse: um vereador que por 

algum período se torna secretario, volta para câmara outro vereador. Esse ensinamento 

que a prefeita me deu hoje eu posso ver que talvez tenha sido um dos ensinamentos 

mais concretos e reais que a gente pode encontrar aqui hoje. Fizemos passeio ciclístico, 

fizemos o dia do desafio, fizemos o primeiro evento de airsoft do Rio Grande do Sul, 

com apoio público. Também participamos da copa Capão, modernizamos a SMELT, 

criamos organograma, fizemos com que a SMELT fosse mais eficiente, fizemos 

licitações novas, conseguimos economizar, reduzir os custos da secretaria, fizemos o 

jogo das estrelas no final do ano, arrecadamos diversos quilos de alimentos, 

participamos ativamente da festa do melão, a melhor festa do melão da história desse 

município e aqui eu abro um parênteses para saudar o meu colega vereador e secretário 

Marli Castro e o meu colega secretario Rodrigo Battistella que fizemos a coordenação 

geral da festa e certamente quando a festa se encerrou, o sentimento de obrigação 

comprido transbordava. Também fomentamos aquilo que já acontecia e aqui quero fazer 

uma saudação ao vereador Pedal que como diretor de esportes foi um grande diretor. Na 

secretaria junto com a secretária Elaine fez um ótimo trabalho e desenvolveu o esporte 

como poucos nesse município e ele com certeza ajudou a plantar muito do que a gente 

colhe hoje. E o futebol que é o nosso carro chefe, o futsal, futebol de campo, foi 

simplesmente fantástico. Para ilustrar, a gente ilustra aqui o nosso último campeonato 

de futebol de salão, com 56 equipes, mais de 950 atletas, mais de 1500 pessoas ligadas 

indiretamente ao campeonato, nós fizemos o maior campeonato da região metropolitana. 

Nem Canoas com 400 mil habitantes fez um campeonato maior que o nosso. Nossa 

missão foi cumprida, volto para essa câmara com a missão de agora trabalhar por aquilo 

que é mais amplo, apoiando o nosso governo municipal, pois acredito que as decisões 

da prefeita Margarete de todo seu secretariado, ela tem sido fundamental para o 

crescimento da nossa cidade. Por fim agradeço mais uma vez ao povo de Nova Santa 

Rita por me dar a oportunidade de estar aqui nessa tribuna. Agradeço a prefeita 

municipal e todos meus colegas secretários Por ter essa experiencia fantástica de gestão. 

Por fim me direciono aos colegas vereadores, que os nossos debates sejam ferrenhos, 

que os nossos debates sejam amplos, mas que o vencedor seja sempre o mesmo, o povo 

de Nova Santa Rita. Ver. José Rosales – Saudou todos. Para mim é um momento muito 

especial estar voltando a essa casa depois de seis anos afastado, mas sei que contribui 
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muito e muito tenho a contribuir para o povo e município de Nova Santa Rita. A gente 

passou um período lá no Cine, como diz a prefeita a gente fez um trabalho que muitas 

vezes fomos elogiados por pessoas que vieram de outros municípios para ser atendido 

no nosso Cine. A gente sabe que já passamos por crises ali, mas graças a Deus estamos 

de parabéns pelo trabalho que temos feito. Hoje à tarde estivemos junto com a prefeita, 

junto com o secretario Rodrigo, onde a lei que foi aprovada a 60 dias atrás está sendo 

botada em pratica e a partir de amanhã através da lei 1496 passa os alvarás provisórios a 

ser de dois anos. Que vai beneficiar o povo de Nova Santa Rita. Estivemos também 

visitando as obras de revitalização das nossas ruas, é claro que tem transtorno, agora nós 

temos que pensar na melhoria nas condições que podemos ofertar para o povo. Quero 

parabenizar a secretaria Elaine que também estive com ela hoje pela manhã e a gente 

sabe o quanto aumentou o número de alunos nas nossas escolas e ela me falava que na 

escola Tiradentes praticamente dobrou o número de alunos. É difícil o atendimento, eu 

sei que vai ter críticas na questão do transporte, números que a secretaria me passou, é 

gasto 1,4 milhões no transporte na educação. Muito se fez dessa administração pela 

educação sim. A eleição direta para diretores, aliás, esse projeto quando fui vereador, 

apresentei, foi aprovado e foi vetado pelo prefeito da época e a prefeita retomou esse 

trabalho, pegou esse projeto, enviou para a câmara de vereadores e implementou está 

política. Isto é fazer democracia, isso é fazer trabalho para beneficiar a comunidade. 

Ainda na educação, nós sabemos que tem coisas aí que estão sendo feitas. Ver. Alex – 

Saudou todos. Escutei atenciosamente a prefeita que veio fazer uma saudação aos 

vereadores e já espichou um pouco achando que isso é palanque eleitoral, isso aqui não 

é um puxadinho da prefeitura, isso eu quero deixar bem claro para os vereadores. 

Quando tiver um oficio vai ser bem recebida, caso contrário isso aqui não é um 

palanque. Dizendo que o município está uma beleza. A secretaria da saúde está um caos 

e a gente só bota a culpa no município vizinho, não assume responsabilidade. Pessoas 

precisando fazer quimioterapia a mais de 3 meses na secretaria, clamando, morrendo em 

casa e a secretaria da saúde e a prefeita tinham uma agenda marcada para Itália para 

falar sobre o SUS, então a gente vê que não estão as mil maravilhas, mas quando o povo 

se manifestou nas redes sociais, clamou, ela desmarcou a reunião. Mais uma vez mostra 

o caos que está nossa saúde. Na secretaria da educação não está diferente, com 

orçamento de 33 milhões tem essa secretaria e é a pior secretaria de toda essa história, a 

única secretaria que deu as costas para aquelas crianças na divisa do nosso município, 

36 crianças ficaram sem o transporte escolar. Foi negado para 36 crianças o direito de se 

matricular no nosso município, nunca na história do município que trabalhou com 8 

milhões aconteceu um caso desse. Escola Treze de Maio parada, estragando no tempo. 

Escola infantil na Califórnia parada estragando no tempo e crianças esperando mais de 

dois anos, esse vereador está falando inverdades? Não, está lá para quem quiser ver. Eu 

vejo o ex-secretário de esportes falando para mim que fez um belo trabalho na secretaria, 

foi criado uma secretaria onde tinha um coordenador que era o vereador Pedal que 

trabalhou dois anos naquela secretaria como coordenador e gastou 200 mil reais. Essa 

secretaria foi criada e em um ano e meio gastou 1 milhão, isso é um bom trabalho? 

Essas coisas que tem que vir à tona. O Cine, na história do nosso município, o 

município ficou marcado quando a polícia federal bateu no Cine e prendeu meia dúzia 

de gente que até hoje não voltou mais os computadores para o Cine poder fazer a 

carteira de identidade. É uma tristeza. Só vejo reclamação, aí vem a prefeita, usa a 

tribuna e elogia o secretario que estava lá coordenando o Cine. Só vejo a comunidade 

lamentando e criticando. A comunidade está vendo, as redes sociais estão aí. Vereador 

fala e quando fala é penalizado por falar a verdade, mas a verdade está aí, doa a quem 

doer, e eu vou continuar batendo. Hoje nós perdemos a brigada militar do centro da 
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cidade, deixando os comerciantes aqui desassistidos de uma segurança que nós 

tínhamos há anos, hoje a brigada militar está lá na entrada da Pedreira. E no centro para 

quem quiser fazer uma ocorrência está fechado, isso é crescimento? Fica aqui mais uma 

vez o meu desabafo. Boa semana a todos. GRANDE EXPEDIENTE: Verª. Ieda – O 

nosso vereador que me antecedeu falou que o povo de Santa Rita clama por melhorias. 

Eu que trabalho e sou funcionária pública desse município, professora desse município 

e que sei o quanto as nossas escolas melhoraram nesses últimos anos de administração 

da prefeita Margarete. Enquanto o povo de Santa Rita está reclamando e clamando 

ansiosamente por melhorias, que eu vejo a cada esquina essa melhoria, vejo nas câmeras 

de monitoramento, nas ações da brigada militar, vejo no esforço da nossa administração, 

o povo Brasileiro está clamando por nossa reforma da previdência. Eu convoco a 

população para que vamos para a rua porque é um absurdo o que está acontecendo no 

Brasil. Uma reforma da previdência que professor vai ter que ficar quarenta anos em 

sala de aula, vocês tem noção, eu aqui faço um desafio a alguém que aguente 50 

minutos numa sala de aula 3 dias seguidos. Porque nós estávamos contabilizando aqui 

enquanto o vereador falava, quarenta minutos numa sala de aula. Multiplica isso por 10, 

no final do dia ou por 15 se tu tiveres 60hr. Porque para termos um salário digno no 

Brasil, um professor tem que trabalhar 60hr para por comida no prato da sua família. 

Enquanto tem alguém lá, nosso presidente da câmara dos deputados dizendo que nós 

brasileiros podemos trabalhar até 80 anos, eu desafio o pedreiro que vai trabalhar de sol 

a sol a aguentar trabalhar 40hr com 80 anos, eu desafio o professor que consiga estar 

40hr 40 anos numa sala de aula. Vamos fazer uma contabilidade, para eu me formar 

numa graduação, estudando muito eu tenho que ter 22 anos, presta um concurso público, 

levo 3, 4 anos para ser nomeado, aí já tenho 25, 26, aí eu pego quarenta anos de sala de 

aula, eu vou para 70 anos e com 70 anos eu estou de bengala na sala, eu não sei nem 

como falar com meus alunos. Porque nós temos pessoas com 60, 70 anos muito ágeis, 

mas isso não é um parâmetro geral do povo Brasileiro. Nosso trabalhador rural que não 

vai ter mais um salário mínimo e sim uma ajuda de custo, da onde vai vir nossa comida, 

sabe o que nós vamos ter, êxodo rural, enquanto que se teve um governo que se 

trabalhou para deixar o homem no campo, nós estamos trabalhando hoje para esse 

governo tirar o homem do campo. Nós gritamos aos quatro ventos que temos que 

melhorar essa reforma da previdência ou nós vamos morrer, o Brasil está morrendo com 

essa reforma da previdência. E eu enquanto vereadora concordo sim vereador Leonardo, 

temos que começar aqui, porque muitas pessoas acham que nós nos aposentamos como 

vereadores, nós não nos aposentamos, está aí o vereador Renato que tem 5 mandatos e 

não se aposenta, só se aposenta se ele trouxer o tempo que ele trabalhou na inciativa 

privada. Porque ele precisa comprovar 25, 30, 40 anos, talvez com a nova lei. Faço um 

desafio para qualquer um, vamos enfrentar um sexto ano, de tarde, calor, quero que me 

prove que pode ficar 40 anos em sala de aula, é humanamente impossível. Ver. Alex – 

Com tristeza e com enorme alegria dizer para vocês que nessa jornada que a Cris, minha 

assessora que vem me acompanhando a 1 ano e meio, eu cresci muito politicamente, 

agradeço ela por ser meu braço direito e esquerdo, mas nós vamos avante e tem mais 

uma missão pela frente, vamos continuar trabalhando mais ainda. Eu hoje fui a 

assembleia e recebi um convite do deputado Dirceu Fraciscon para deixar o gabinete do 

deputado à disposição de Santa Rita e nessa missão a Cris hoje deixa de ser minha 

assessora e vai trabalhar junto ao deputado para atender mais as demandas do nosso 

município e do meu gabinete. A Cris vai estar lá a disposição não só do vereador, mas 

da comunidade. A Cris é uma pessoa de extrema confiança, pessoa de caráter invejável 

que só tenho a agradecer o período que esteve do meu lado e tenho certeza que a nossa 

amizade e a nossa lealdade só tem a crescer. Nessa reunião eu busquei entendimento 
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com o secretario e com o deputado, onde ele também preocupado, passando para ele 

referente ao caos que está a nossa saúde. Eu consegui um recurso do orçamento geral da 

união, titulado no ex-deputado federal Ronaldo Nogueira, um recuso de 125 mil para 

custear serviço para a área da saúde. Mais uma forma de mostrar o nosso trabalho e eu 

acho que se eu não busquei emenda, se eu não me preocupei com o município, eu acho 

que eu tinha que plantar e eu plantei, hoje eu tenho um representante na assembleia, 

onde vamos lutar por mais emendas para ajudar. Essa emenda é pouca, mas vai ajudar 

no custeio na área da saúde. Eu queria dizer para o vereador Paulinho, vereador Renato 

que também não sabiam dessa novidade, mas tenho certeza que a bancada ganha muito 

com isso. Também vai estar agendado com o deputado federal Santini onde também vou 

buscar um exame de mamografia aqui para o nosso município, para ver se a gente 

consegue trazer o aparelho para que façam esses exames aqui no nosso município. Mais 

uma vez Cris, te agradecer por tudo, te dar os parabéns e tenho certeza que tu vais 

representar como ninguém lá nosso gabinete na assembleia ao lado do deputado Dirceu 

Franciscon. Um abraço para ti, te amo.  

Ver. Jocelino – Saudou todos. Fico muito contente poder iniciar o ano aqui com a casa 

cheia e vou exercendo esse convite de vocês virem o ano todo participar das sessões. 

Nós somos representantes, estamos aqui para servir ao povo de Nova Santa Rita. Quero 

ver essa casa cheia também com pré-candidatos a vereador para que entenda a função de 

cada vereador. Quero agradecer a presença dos secretários que aqui nós como 

vereadores, fazemos solicitações, a gente faz pedido, a gente cobra, a gente fiscaliza, 

mas quem executa realmente é o executivo que está com a caneta na mão. Quero 

lamentar uma perda política para Santa Rita. Que é a questão que a pouco tempo 

tivemos a perda do seu Antônio Viana, uma grande liderança política no município. 

Ajudou muita gente no Bairro Berto Círio. Deu sua contribuição também lá na igreja 

católica. E uma perda lamentável, quero desejar os pêsames para toda a família. Quero 

parabenizar a Cris, o vereador pela emenda, a política se faz com união. A questão do 

projeto pelo fim das diárias. Quero frisar novamente, como assim falei lá em 2017, que 

esse vereador não é contra vereador e assessor da casa se qualificar, buscar 

conhecimento e este vereador acredita e também sempre fala para todos que devem sim 

sempre se qualificar, mas o projeto não termina com a ida de vereadores em cursos, ele 

termina com o pagamento de diárias, somente isso. Para que não haja distorções ao 

projeto. Fico feliz que em 2019 novamente com o projeto. Outros vereadores dessa casa 

vieram até mim e a gente conversando, decidimos juntos com outros vereadores que vão 

aderir ao projeto, criarmos uma frente parlamentar para discutir a questão desse projeto. 

E vai ser feito audiências públicas da qual a comunidade também vai querer e vai poder 

opinar. De uma maneira democrática se aquele projeto da maneira que foi feito não 

estiver de acordo com que a comunidade quer e pede, que a gente refaça. A ideia desse 

projeto, é que ali na frente, possamos deixar um bom orçamento também para o 

executivo, para que realmente ele faça as demandas que a comunidade pede. Assim 

espero também, como todos os vereadores, deixar uma câmara de vereadores para 

recepcionar os novos vereadores, a juventude, porque teremos sim renovação. Ver. 

Mateus – Saudou a todos. O vereador veio aqui para mentir para mim? Dizer que a 

secretaria de educação é a pior que já teve nessa história. Olha vereador, se nós saímos 

hoje na rua e fazermos uma lista de todas as secretarias que já passaram pelo município, 

eu jogo que essa que está aí vai ganhar disparado. Porque o senhor só vai nas obras que 

estão paradas, falou duas aqui, o qual o senhor não moveu uma agulha para ir buscar. E 

outra, tu falaste duas, imagina se tu saísses para olhar as obras que já foram feitas e as 

que estão sendo feitas, podemos começar lá no Paulo Freire. Podemos falar da escola 

Víctor Aggens, onde ganhou uma quadra nova. Podemos falar do Miguel Couto, onde 



 
 
ATA 048/2018                                                                                                                                                                                                                                                                       7/12 

foi ganhado uma quadra nova, podemos fazer da escola José Bonifácio onde foi toda 

revitalizada agora. Podemos falar da escola Tiradentes, onde ganhou quadra coberta, 

salas de aula novas. Podemos falar da escola Rui Barbosa, está sendo toda vitalizada. 

Podemos falar da Escola fazenda que ter ar condicionado nas salas, mais uma que está 

ganhando reforma. Podemos falar do Campo Salles que ganhou quadro coberta. 

Podemos falar dos uniformes, podemos vereadora falar dos quadros novos que não é 

mais uma parede pintada. Podemos falar do Hélio Fraga, quem passava antes, passa 

agora. Podemos ficar aqui discutindo horas e horas, mas quando é para vir criticar, fala 

de duas obras que não moveu nada para a obra chegar do jeito que está. E a obra Treze 

de Maio todo mundo sabe o que aconteceu, uma deu acidente com o dono da empresa e 

o outro infelizmente assassinaram o outro dono da outra empresa. A coisa mais fácil é 

vir aqui criticar. Se nós pegarmos as cozinhas das escolas, foi comprado 

eletrodomésticos novos. Nós poderíamos falar tantas coisas que a secretaria da educação 

fez. Agora o vereador vem aqui, que quer ser candidato a prefeito, ele vai logo na 

secretaria de educação achando que ela também é candidata a prefeita. Querendo 

desmoralizar a secretaria. A coisa mais fácil que eles fizeram no mandato inteiro deles 

aqui foi falar mal e criticar. Agora vou lhe parabenizar pela emenda que o senhor trouxe, 

isso eu reconheço, mas agora tu vir aqui falar que foi a pior secretaria de educação da 

história, por favor né vereador. Ver. José Rosales – O vereador teve aqui e disse que 

está um caos a segurança pública. Nós temos que ver a realidade, falar a verdade. Nós 

temos que buscar os números e buscar os investimentos que estão sendo feitos no nosso 

município. Não dá para vir aqui atacar, dizer que vão fechar o posto da brigada do 

centro, é preciso o vereador ir ali e ver que foi revitalizado, foi aumentado o 

monitoramento da nossa vigilância. É preciso dizer que através da consulta popular de 

2017, aliás, com certeza o vereador nem votou, muito menos ajudou. E foi convocado 

aqui nessa casa todos ajudarem porque não é de um partido, não é de uma pessoa, não é 

de um vereador, não é do prefeito, é o projeto da consulta popular que há muitos anos eu 

venho trabalhando na consulta popular e 2017 nós conseguimos R$ 250.800 através do 

esforço que nós fizemos, através da delegada junto a Rose que hoje é minha assessora, 

daqueles que contribuíram, da Nata que está aqui, o seu Moacir e muitos outros que 

ajudaram com o apoio da prefeitura, com o apoio do secretário Rodrigo e hoje é uma 

realidade, são mais 9 pontos com 15 câmeras de vídeo monitoramento que aparece de 

imediato. Está passando ali no posto da brigada que o vereador diz que vai ser extinto. 

Se quer informação, vai lá e busca, se não acredita nas informações da nossa 

administração, tem um comandante aí que pode informar e elogiou muito a 

administração pelos investimentos na segurança pública do nosso município. Foi 

R$ 250.800 da consulta popular mais R$ 60 mil que é investimento da prefeitura. É 

investimento dessa administração. Temos que trabalhar juntos, não adianta vir aqui no 

discurso dizer que nós temos que melhorar, tem que tornar realidade. Já nesse ano está 

sendo entregue duas viaturas, uma com verba da prefeitura e outra da bancada gaúcha 

que foi articulado pelo deputado Marcon. Tem mais uma viatura que foi conquistada 

ano passado através da consulta popular que vai chegar esse ano também. Ainda tem as 

verbas que vão estruturar as policias do nosso município. Então que caos está a 

segurança no nosso município? É preciso nós darmos esse recado e é preciso falarmos a 

verdade. Obrigado. Ver. Ildo – Saudou todos. Infelizmente a política muitas vezes é 

feita de injustiça. E eu como vereador dessa casa, vereador do PT, eu tenho o dever de 

vir aqui e defender os nossos secretários. E eu quero aqui defender a nossa secretaria de 

educação que foi taxada aqui pelo meu nobre colega vereador. A secretaria que não fez 

nada pelo nosso município, essa é a palavra. E não é verdade. Se olharmos, e a política 

tem que ser feita com coerência, se tem uma pessoa que quer ser alguém na vida perante 
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a política, venha e coloque para a comunidade a verdade, porque de mentiras o nosso 

país está enjoado. O povo elegeu um presidente da república, como bem falou a 

vereadora Ieda, que hoje está tirando todos os direitos dos trabalhadores e nós temos 

que abrir o olho aqui no nosso município porque o trabalho que foi feito durante 6 anos 

pela administração da prefeita Margarete e os outros partidos de base que sempre 

tiveram junto, isso tem que ser reconhecido, embora o vereador seja oposição não 

adianta gravar vídeo e largar para a comunidade. Muitas vezes faltando com a verdade 

para a população. E a nossa secretaria de educação, Elaine, é uma companheira que 

muito trabalhou pelo município e o Mateus foi muito feliz, fez um relato aqui do que foi 

construído aqui no nosso governo diante da pasta da secretaria Elaine. Tem que ser feito 

esse agradecimento, porque nenhuma secretaria, eu vou falar o inverso do vereador, não 

quero desmerecer nenhuma secretaria que passou por aqui, todas trabalharam, mas 

nenhuma fez o que essa secretaria está fazendo aqui no nosso município. Queria deixar 

registrado a passagem do nosso secretario Rivelino por seis anos na secretaria de obras 

que fez um excelente trabalho no nosso município e hoje foi substituído devido a 

discussão do partido pelo vereador Jair que está lá e desejar para ele um bom trabalho 

que trabalhe pela comunidade porque o embate político aqui tem só um objetivo, para 

mim é só um, que ganhe a população de Santa Rita. E é com esse objetivo que nós 

estamos trabalhando aqui no município. Ver. Leonardo – Saudou todos. Gostaria falar 

de satisfação. Em 2 anos e 2 meses de mandato, satisfação de fazer um trabalho e 

contribuir com a comunidade. Assim como aqueles que trabalham comigo, eu sempre 

digo para eles: nós temos o dever de fazer parte da solução, não do problema. Se o 

problema já se apresentou não adianta eu bater no problema e sim bater atrás da solução. 

Chega o problema no nosso gabinete, vamos atrás da solução, penso que é assim que se 

trabalha. Eu apontar o dedo para alguém e dizer que está errado não adianta. Estou 

abrindo uma conversa com o deputado para poder contribuir nessa verba que está 

trancada lá em Brasília através da educação. Essa verba que está trancada é para 

conclusão daquela estrada do Itapuí. Estamos abrindo uma conversa com ele para poder 

nos orientar e também se for possível fazermos uma comissão para nós vereadores, 

independente de partido, penso que todos querem o bem da comunidade. Semana 

passada chegou até nós uma situação de alunos que vinham da Vasconcelos Jardim e 

desciam no centro, o problema já estava lá, se apresentou, fomos lá viver o problema e 

fomos atrás da solução, juntamente ao setor de transporte foi resolvido. A partir de 

ontem, segunda-feira, os alunos estão descendo na frente do Hélio Fraga visando a 

segurança e também o conforto desses alunos. No dia que fomos lá estavam bem 

quentes e agente chegou cansado junto com esses alunos na escola, não posso falar 

muito estou meio fora do peso, mas os alunos chegaram na hora que bateu o sinal, 

chegaram cansado, querendo ir no banheiro, mas era o início da aula então tem que 

respeitar. Apesar do nosso município estar investindo em monitoramento e eu acho que 

não é um problema do nosso município, acho que é um problema em todo o estado, de 

todo o país. O aumento da insegurança. Então a gente pode contribuir com isso nessa 

questão do transporte. Ver. Guilherme – Também venho nessa tribuna falar de gestão e 

principalmente sobre defesa e fala-se justiça. Quero fazer aqui a defesa também a 

secretaria Elaine que com certeza foi a melhor secretaria da história desse município por 

tudo que já foi dito. Também quero fazer aqui uma defesa especial do secretário 

Rodrigo Battistella, que foi criticado nessa tribuna. Secretario, existe uma frase do Papa 

Francisco que ele fala que o barulho de uma arvore caindo ele é muito maior do que 

toda uma mata crescendo. O nosso trabalho dessa gestão ele é silencioso, mas a crítica 

ela é barulhenta, mas ela não é maior do que o nosso trabalho. O senhor, como 

secretário da Industria e Comercio, inovou a pasta. Já tinha uma passagem ainda jovem, 
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mais jovem do que já é pela pasta, mas desburocratizou todo sistema de abertura de 

imprensa do município. E a sala do empreendedor, um dos tesouros do município, tem 

recebido anualmente prêmios de gestão, chancelados por instituições como Sebrae e 

essa desburocratização gerou receita e a receita do nosso município tem aumentado não 

se dá apenas por grandes empresas que vem para cá, mas se dá prioritariamente pelo 

pequeno empreendedor que está abrindo negócio, é no pequeno empreendedor que se 

desenvolve município, isso eu aprendi com o ilustríssimo. Problemas o senhor tem 

enfrentado na nossa gestão além do que a secretaria lhe obrigava pelas suas obrigações. 

Lembro muito bem da luta, e pude ser companheiro junto com o Toninho, no tempo que 

ainda era AES Sul, fomos na audiência pública do estado, conseguimos na época uma 

caminhonete que já não tinha aqui para fazer o atendimento e sabemos que os 

problemas de energia elétrica voltaram. Cabe salientar que Morretes, com aquela troca 

massiva de postes, é muito curioso que de um bairro que mais faltava luz, hoje é o 

bairro que menos falta. Esses últimos dias que faltou luz em Morretes, não faltou. Se dá 

fruto daquele trabalho que tem que ser intensificado aqui no centro. E a falta de água 

está diretamente ligado a isso, uma próxima pauta para nós, secretario. Lembro das 

enchentes e do trabalho da defesa civil, onde a estruturação da defesa civil salvou vidas, 

como foi naquela casa lá na beira do rio, onde o barco resgatou 3 crianças que estava 

com rede elétrica exposta ligada e as crianças correndo risco. Mas enfim, sabemos que o 

primeiro município quando deu as enchentes a ter regulamentado a emergência foi Nova 

Santa Rita. Isso porque a gestão foi bem-feita aqui. Na segurança um dos carros chefes 

do GGI, seu Moacir, querido amigo, nós temos o vídeo monitoramento, a delegacia da 

polícia civil que nós inauguramos no nosso governo, o novo quartel da brigada militar, 

numa PPP moderna que tem sido utilizado a planta para brigadas do Rio Grande do Sul 

todo, a reforma do quartel dos bombeiros. Enfim, tudo que vem acontecendo na área da 

segurança nos colocou num patamar onde coronel Amorim, um dos homens mais 

respeitados da segurança pública falou, o secretario Rodrigo e a gestão colaborativa da 

segurança no município de Santa Rita é exemplo. Para encerrar, segredo dessa boa 

gestão, sabe onde está? Num governo pluripartidário, onde homens e mulheres 

trabalham do lado, negros, brancos, independente da religião. Ver. Renato – Saudou 

todos. Gostaria de agradecer a bancada do PTB por mais uma vez me propiciar que eu 

seja o líder pelo terceiro ano consecutivo com o consenso do vereador Alex e do 

vereador Paulinho. Dizer que, com muito orgulho, nós defendemos essa bancada aqui 

na câmara. No meu décimo nono ano como vereador desse município que não é tão 

pouco, é uma história muito grande, muito trabalho. O meu quinto mandato como 

vereador da cidade, que isso ocasiona muitas vezes trazer um certo desequilíbrio, um 

certo transtorno para pessoas que no dia-a-dia disputam um trabalho político. Lembrar 

aqui nessa casa que eu venho representar uma comunidade, respeito o trabalho de cada 

vereador, mas não vim aqui para fazer amizade com vereador e sim para representar a 

minha comunidade que me elegeu por cinco mandatos. Por isso sei a responsabilidade 

do meu dia-a-dia e do meu trabalho. E assim eu vou continuar trabalhando da forma, do 

jeito, da maneira que eu sempre fui agradando um e desagradando outros, mas para mim 

não tem problema, sou vereador de uma linha só, fiz opção de ser vereador na oposição 

porque não tenho cargo nem no legislativo e nem no executivo, portanto, caminho de 

cabeça erguida. Gostaria de lembrar aqui, o vereador Guilherme colocou da falta de, que 

não faltou luz para nós, a gente viu reclamação constante de todos os bairros, mas que 

Morretes sofreu muito já por falta de luz, cada temporal que dava era 3, 4 dias, chegava 

a cair postes inteiros nas ruas e com a troca e substituição é que hoje vem melhorando. 

E a gente sabe, tem um projeto de lei aqui, do vereador Lebrão, que talvez tenha que ser 

renovado porque era para a AES Sul e agora é RGE para que em dois anos fosse tudo 
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substituído os postes de madeira no município por postes de concreto, só assim nós 

vamos conseguir amenizar a situação dos moradores. Que não é possível as pessoas 

ficarem 3, 4 dias com falta de energia. Portanto, a gente entende que demora um tempo 

para que ocorra todas as substituições no município. Foi feito nessa casa em anos 

anteriores muitas audiências públicas e é importante, se for preciso aqui senhor 

presidente, fazer uma audiência pública, sou parceiro, para que a gente possa avançar 

nessa proposta. A gente sabe da dificuldade do dia-a-dia, dos problemas e só cego para 

não enxergar que nosso município está cheio de problemas, está sendo feita muita coisa, 

mas muita coisa tem que fazer. Como aqui nessa casa também, muitos vereadores são 

olhados pela comunidade que não estão representando dignamente o poder como 

vereador. Mas a gente tem um julgamento lá no final dos quatro anos né.  

Ver. Rodrigo– Saudou todos. Quero fazer um agradecimento a secretaria Elaine, porque 

eu tive o prazer também de trabalhar junto com ela, uma coordenação de esportes e sei 

de todo o empenho, a dedicação, conheço bem a dinâmica do trabalho dela, a parte 

humana também e como também é difícil lidar com essa pasta que tem inúmeros 

funcionários importantes, que são os alunos que são os filhos de todo cidadão que tem 

uma escola de melhor qualidade, com uniforme de qualidade, merenda de qualidade, 

uma estrutura de qualidade, com capacitação de professores também. Mais uma vez 

quero saudar e parabenizar ela por todo esse trabalho que vem sendo feito na educação. 

O empenho dela é muito grande com seu trabalho e é uma excelente secretaria com 

muita competência. E tem todo o meu apreço. E assim como todos os secretários que 

passam e estão na gestão, acredito que todos não estão ali para focar no problema, mas 

sim na solução. Acredito que é assim que vamos continuar avançando Nova Santa Rita, 

a administração da professora Margarete, administração de todos os partidos da 

coligação e quero desejar a todos os vereadores também um bom ano e que a gente 

foque mais na solução e busque resolver os problemas da cidade que são inúmeros e não 

param. Eu tenho muito respeito por todas as pessoas da cidade, tenho tentado me 

empenhar na medida do possível, eu não quero que amanhã ou depois as minhas filhas 

escutem que o pai foi um incompetente, agente tá sempre se doando ao máximo. O 

partido do PT votou sempre nos projetos para melhorias no município. Quando foi a 

ampliação da construção da OBS aqui do centro não foi a nossa base que votou contra. 

Quando foi a pavimentação no Porto da Farinha não foi a nossa base que votou contra. 

Assim como também a isenção das taxas das casas de moradia ali do Caju também não 

foi a nossa base que votou contra. ORDEM DO DIA: REQUERIMENTO:  MESA 

DIRETORA – No sentido deque a Sessão Ordinária prevista para o dia 05 de março de 

2109, seja transferida para o dia 07 do mesmo mês, as 18:00, em virtude do Feriado de 

Carnaval. Aprovado por unanimidade. Ver. Guilherme Mota – No sentido de que seja 

realizada uma homenagem alusiva ao “Dia Internacional da Mulher”, durante o Grande 

Expediente da Sessão Ordinária prevista para o dia 07 de março de 2019. Aprovado por 

unanimidade. EXPLCAÇÕES PESSOAIS: Ver. Alex – Como é de costume eu sempre 

venho a tribuna e forço e reforço o meu caráter e queria dizer para vocês e 

principalmente para o vereador suplente, o Zé Rosales, que fez 220 votos e estava com a 

máquina na mão, aí mostra a representação desse parlamentar. Eu queria frisar que 

quando eu gosto e respeito uma pessoa, não é questão de educação, meu caráter faz 

assim, mas infelizmente eu não posso dizer isso da sua pessoa vereador. E lhe reforço 

como eu já tinha lhe dito anos atrás, o senhor é um mentiroso. Deixo bem claro para 

quem quiser estar aqui e para quem quiser e está na rede social, se desloque até o centro 

da nossa cidade e vá na brigada militar do centro e procure um atendimento e diga para 

mim se tem atendimento à população. De maneira nenhuma eu falei que está um caos a 

segurança pública, sim está um caos a nossa saúde e está um caos a nossa educação. 
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Que fique bem claro, esse vereador vem e usa a tribuna com verdade. Sei que o seu 

Moacir está sentado ali, de maneira nenhuma eu desrespeitei a secretaria do senhor seu 

Moacir, eu tenho muito respeito e sempre fui tratado com respeito pela sua secretaria, 

ali tem um trabalho muito bem feito, mas hoje nós não temos atendimento à população 

e isso também fui buscar a brigada militar. Quem acompanha minha rede social vê meu 

trabalho lá fazendo a visita ao 15° comando de Canoas para buscar reforço para que a 

gente abra ali o posto de saúde. Sou bem claro e bem verdadeiro e dou mais um 

respaldo. Hoje o senhor veio e apertou minha mão, eu lhe apertei a mão, questão de 

respeito, mas lhe peço que a partir de hoje o senhor não estenda mais a mão porque o 

senhor não me representa e não vai ter o meu cumprimento. Isso não é uma questão de 

ser mal-educado, mas é uma questão de caráter que todos deveriam ter. Quando eu falo 

na secretaria de educação que é a pior secretaria de todos os tempos, eu digo para vocês, 

não tenho nada contra a pessoa, mas sim do trabalho. A secretaria anterior trabalhava 

com 8 milhões, era a secretaria do ex-prefeito Chico Brandão, essa administração 

trabalha com 33 milhões e foi essa administração que deu as costas para as crianças na 

divisa com nosso município. Negando o direito da vaga e também negando transporte 

para aquelas crianças. Hoje essa mesma secretaria está negando transporte para as 

crianças do loteamento Maria José, na escola Tiradentes, fazendo com que as crianças 

de pré1 e pré2 não tem direito a transporte. Criança que está no primeiro ano, segundo e 

terceiro em diante essas ganham passagem e tem que pegar um ônibus de linha, 

transporte público, crianças de 6, 7 anos. Aí eu digo para vocês, vocês acham que o 

conselho tutelar já não foi e conversou com a prefeita? Conselho tutelar já não foi na 

escola e falou com a secretaria de educação? E ela da mesma forma está fechando os 

olhos e negando o que é de direito da criança, uma criança de 6 anos pegar um 

transporte público. A gente olha as redes sociais, a televisão, olha quanta coisa 

acontecem com as crianças e as nossas crianças no Caju vão ficar vulneráveis. Para esse 

dinheiro ser investido no transporte público, para ser tampado esse buraco, para a 

empresa La Salle que cobrou R$ 300 mil para fazer uma pesquisa, um planejamento e 

hoje é a prefeitura que está pagando esse prejuízo. Isso tem que ficar bem claro, 

ninguém quer prejudicar ninguém. Eu gostaria de só falar coisas boas aqui, eu sei que 

tem muita coisa que avançou, eu sei que tem muita coisa que melhorou, mas com a 

arrecadação do município R$ 141 milhões, foi feito muito pouco e hoje eu vejo essas 

crianças na área da educação passando por esse transtorno e passando por esse sacrifício 

desnecessariamente.  

Ver. José Rosales – Eu não venho aqui para agradar nenhum vereador e nem quero que 

goste de mim. Eu não estou nem preocupado se o vereador gosta de mim ou não gosta, 

agora, nós temos um regimento interno nessa casa que quando a gente assume a gente 

promete cumprir o regimento. Agora não dá para vir aqui fazer ofensas, chamar pessoas 

de mentirosas. Aliás, é normal para ele está forma de trabalho que ele diz, porque eu 

quando estava ali em outras sessões, vi outras vezes ofender outros vereadores, agora 

não é ele que vai avaliar o meu trabalho e nem quero que faça essa avaliação. O trabalho 

que a gente faz é em prol da comunidade e as questões que a gente fala aqui fica 

gravado. Então não adianta vir aqui, eu disse eu não disse, está gravado. Vai lá para as 

redes sociais, eu não tenho, eu discuto política, não o caráter da pessoa, eu acho que 

cada vereador tem o seu trabalho, cada um faz aquilo que faz. Acho que nós somos 

responsáveis por aquilo que falamos e fizemos, eu não quero discutir aqui caráter de 

vereador. A gente vem trabalhando há anos através da consulta popular, estamos 

buscando recursos para o nosso município. Estamos melhorando a nossa comunidade. 

Eu não venho aqui para criticar. Quando entregaram para nós ali o galpão do Olmiro 

Brandão, detonado, criticaram que a prefeita botou abaixo e que nunca mais ia fazer, 
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está lá, espelho para Nova Santa Rita e não é só para os gaudérios, é para toda a 

comunidade usar aquele parque. Certamente a prefeita vai apresentar a revitalização do 

parque, as melhorias que vão ser feitas lá, certamente estão dizendo: derrubaram o 

cercamento do parque, não vão fazer mais. Agora, nós acreditamos nessa administração, 

essa administração tem caráter, tem trabalho, faz acontecer pela comunidade, por isso 

tenho orgulho de ter feito parte dessa administração, de ter estado lá no Cine, feito o 

trabalho que fiz lá e por isso estou aqui na câmara de vereadores. E aqui não tem 

suplente de vereador, porque quando a gente assume aqui, a gente assume como 

vereador, aliás, o vereador que me antecedeu e me criticou, quando ele assumiu aqui 

também era suplente de vereador e assumiu como titular, que critica boba essa. Ver. 

Jocelino – Dar boas-vindas ao meu assessor da casa. E quero parabenizar e feliz por 

continuar conosco, ao nosso jornalista, o Alan, que apresentou para cada vereador um 

relatório de 2018 do trabalho de cada vereador. Muito Obrigado Alan. Quanto é 

trabalhoso fazer um relatório para cada um dos vereadores, mas através de seu trabalho, 

sua competência, sua dedicação, jornalista da casa, que venha somar. Falando um pouco 

de educação, agradecer a todos que passaram pela educação, porém, também não posso 

me esquecer que a pouco tempo atrás tivemos na escola Miguel Couto, salas de aulas, 

gasto um valor bem alto, salas de aula de madeira, quadro pintado na parede dando 

aulas para as crianças. Mas hoje foi feito um bom trabalho. Não podemos negar isso. A 

crítica ao governo, não existirá um governo perfeito e se o governo for perfeito, eu 

nunca direi numa tribuna que o governo é perfeito, a gente não consegue contentar 

todos. Mas acredito que dentro do que podem estão fazendo. Cada um na sua obrigação. 

E aqui na casa temos situação e oposição e ambos estão fazendo esse papel, mas os onze 

vereadores, que aí eu discordo quando falam e fico chateado também, diz que foi a pior 

legislatura, acompanha o trabalho dos onze vereadores, não critique, vem no gabinete, 

sobe e converse. Eu fico pensando. Minha primeira legislatura, trouxe uma ambulância 

e que vou reforçar o pedido para a secretaria da saúde para que essa ambulância quando 

foi pedido por Jones Martins está ali no Berto Círio para atender a comunidade. Através 

do deputado Jones Martins e que logo teremos um pequeno trecho, mas é uma soma 

também desse vereador de um milhão e cem mil reais para Deoclécio Rodrigues, que irá 

facilitar a vinda do La Salle futuramente para o município. E também irá somar para a 

próxima geração. Ficaria muito feliz se na próxima legislatura vier novos vereador para 

essa casa e fazer muito mais que isso, eu estarei aqui no banco da frente aplaudindo o 

trabalho de cada vereador de cada novo nome que vier para essa casa. TRIBUNA 

POPULAR: Não houve. Com a proteção de Deus e em nome do povo de Nova Santa 

Rita, a senhora presidente encerrou a sessão às vinte e uma horas. Nada mais havendo a 

tratar, sendo que os discursos de uso da tribuna constam em arquivo digital em anexo, 

foi lavrada a presente ata, que vai assinada pela Presidente e pelo vice-presidente. 

 

 

 

 

 

 

              Vereador Mateus O. Marcon, 

Presidente. 

Vereador Leonardo Vieira, 

1º Secretário. 

 

 


