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ATA Nº 027/2019 – 24ª SESSÃO ORDINÁRIA – 06/AGOSTO/2019 – Ao sexto dia 

do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito na sede da Câmara de Vereadores de 

Nova Santa Rita, realizou-se a vigésima quarta Sessão Ordinária, do segundo ano da 

sétima legislatura, com a presença de todos vereadores.  Nesse momento o Presidente 

Mateus Marcon, deu início aos trabalhos às dezesseis horas SORTEIO: 

COMUNICAÇÕES DE LIDERANÇAS: PDT / MDB / PRB / PT / PTB. GRANDE 

EXPEDIENTE: Ver. Paulo Vargas/ Ver. José Rosales / Ver. Rodrigo Aveiro / Ver. 

Jocelino Aveiro / Ver. Alexsandro Ávila / Ver. Leonardo Vieira / Ver. Mateus Marcon / 

Ver. Guilherme Mota /Ver. Antonio Alves / Ver. Ildo Maciel da Luz e Ver. Renato 

Machado. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Ver. Alexsandro Ávila / Ver. Ildo Maciel da 

Luz / Ver. Antonio Alves / Ver. Guilherme Mota / Ver. Mateus Marcon / Ver. Renato 

Machado / Ver. José Rosales / Ver. Leonardo Vieira / Ver. Rodrigo Aveiro / Ver. Paulo 

Vargas e Ver. Jocelino Rodrigues. EXPEDIENTE:  Foi feita a leitura do Boletim nº 

027/19. Ver. José Rosales solicitou a inclusão de uma Requerimento. No sentido de 

que seja realizada uma Audiência Pública no dia 22 de Agosto de 2019, às 18H, no 

plenária desta Casa, para debater com a população a instalação da “MINA GUAIBA”, 

em área entre Eldorado do Sul e Charqueadas, para mineração de carvão, areia e 

cascalho, uma vez que a proximidade com o empreendimento faz com que a cidade 

sofra potencialmente impactos com o projeto.  Acatado. Ver. José Rosales solicitou a 

inclusão de um pedido de Providência. Solicita-se que o Executivo que efetue 

patrolamento, colocação de brita na Rua Passo da Taquara, Bairro Caju. Acatado. Ver. 

Paulo Vargas solicitou a inclusão de três pedidos de Providencias: 1) Que o Poder 

Executivo Municipal, determine ao setor competente da sua administração, para que 

seja providenciado em regime de urgência Placas de sinalização de curva Perigosa e 

velocidade Máxima de 20 k nas ruas 10 de Novembro e rua das Hortência 

respectivamente conforme croqui em anexo. Acatado. 2) Que o Poder Executivo 

Municipal, determine ao setor competente da sua administração, para que seja 

providenciado em regime de urgência uma luminária no Poste situado em frente ao 

número 191 da rua das Hortênsias no Bairro Floresta. Acatado. 3) Que o Poder 

Executivo Municipal, determine ao setor competente da sua administração para que 

sejam tomadas as devidas providências no sentido de pavimentar, ou calçar com Pavs, o 

refúgio localizado junto ao ponto de embarque e desembarque de passageiros de ônibus, 

na avenida Santa Rita, esquina com a rua Primavera (em frente ao antigo armazém do 

Ibanez) no sentido bairro centro. Acatado. COMUNICAÇÃO DE LIDERANÇA: Ver. 

Leonardo – Saudou todos. Eu estou chateado. Semana passada recebi a ligação de uma 

família lá do Caju. Eu estava comentando em casa que o Brasil antigamente, não tão 

antigamente, um passado bem próximo, existia de três a quatro classes sociais. Hoje 

essa distância está aumentando cada vez mais na nossa sociedade. Como eu estava 

falando, semana passada recebi a ligação de uma pessoa que tem uma casa boa, tem seu 

marido, seu filho. Essa pessoa me ligou toda sem jeito perguntando se eu não sabia onde 

ela poderia conseguir alimento. E eu me senti muito triste com a situação, porque me 

coloco no lugar dessa pessoa. Ela disse que estava fazendo uma faxina para ajudar em 

casa, mas esse dinheiro da faxina ia ter que pagar a luz e a água, o marido dela está 

desempregado também. Eu indiquei o IMAS para ela, liguei para Carmen, dona Carmen 

muito atenciosa. Ela disse para ir lá que iriam dar um alimento para ela. Só que 

infelizmente a dona Carmen teve que sair às pressas com seu Valter que tinha uma 

cirurgia e ela não estava ali quando aquela mãe foi. Daí ela me ligou “bah Leonardo 

infelizmente o dinheirinho que eu guardei para passagem está fechado, vou voltar a pé”. 

De fato, quando ela me ligou estava descendo a pé para o Caju. Então a gente junto um 

pessoal e conseguimos alimento para ela. Me causa uma revolta porque vemos 
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deputados, nós vereadores fazemos nossa parte, mas somo a gota d’água no oceano. 

Mas é no município que as coisas acontecem. Vemos deputados preocupados, como tem 

um deputado, hoje secretário do governo do Eduardo Leite, preocupado em colocar um 

38 na indumentária gaúcha. Pelo amor de Deus gente, vamos nos preocupar em gerar 

emprego e renda. E aqui eu tenho vários colegas vereadores que são tradicionalistas, 

vocês imaginam, o parque Farroupilha esses tempos já estavam matando o pessoal a 

facada, os caras tomam uma cachaça e se perdem. Aí tu imaginas em um rodeio que tem 

muita gente que gosta e sabe disso, o cara está laçando e perde o armado, ele vai lá e 

xinga o jogador e fala até da mãe do cara. Aí um cara vai estar com uma 38 e vai matar 

o outro cara. Essa é a preocupação dos caras. Temos que nos preocupar em gerar renda e 

emprego. Nós vereadores fazemos leis que podem melhorar o município, mas 

dependendo do estado e do governo federal não passa pela gente. Ver. Antonio – 

Saudou todos. Faço questão de mencionar aqui que ficamos sabendo essa semana que 

foi paga uma emenda do nosso deputado Carlos Gomes de 170 mil para o custeio da 

saúde. É importante divulgarmos, porque como falou nosso colega vereador Leonardo, 

muitas vezes nós que estamos no meio da comunidade temos certas restrições para 

poder trabalhar. Sabendo que muitas vezes os impostos vão para a União, para o Estado. 

E aqui na base que há as grandes necessidades. Somos criticados e sabemos que cada 

vereador tenta fazer o seu possível. Eu creio que todos procuram fazer e dar de si o 

melhor trabalho. Nós como partido e vereador já trouxemos três emendas pagas para o 

município que muitas vezes a comunidade não fica sabendo. Ver. José Rosales – 

Saudou todos. Quero dizer para o vereador Leonardo que eu também fico triste com 

essas coisas que vem acontecendo a nossa volta, das pessoas, dos nossos parlamentares, 

governantes defender armas. É lamentável. Seria muito difícil convivermos no meio 

tradicionalista, acho que quando vamos para os rodeios, sabemos que tem discussões 

acirradas e não podemos compactuar com isso. Quero falar um pouco da feira do livro 

que será realizado dia 15, 16 e 17 de agosto, aqui na Praça da Bíblia. Com o tema 

educação, democracia e comunicação. Eu sou a favor de defender um livro, é a maior 

arma que nós podemos ter. E ontem nós tivemos aqui um grande encontro, uma palestra 

com o patrono desta feira do livro, que é o Juremir Machado da Silva. Um grande 

historiador, um grande professor, jornalista, radialista e que ontem fez uma belíssima 

palestra aqui nessa casa. A casa estava cheia. Chegou a ser emocionante a fala que fez 

aqui. Lamentamos por aqueles que não participaram, que não vieram valorizar esse 

conhecimento que foi exposto para nós. Ver. Alex – Saudou todos. Venho pedir o apoio 

para os demais vereadores, que abrace essa causa. Mais uma vez, a escola Álvaro 

Almeida lá do Porto da Figueira está sendo prejudicada. Por isso hoje a comunidade me 

procurou, a Bete me procurou quando ela ficou sabendo que o EJA vai ser tirado da 

escola. Há seis anos aquela comunidade é beneficiada com o EJA. Tantas pessoas que se 

formaram ali, hoje já estão até fazendo faculdade. A importância que é continuar esse 

trabalho. A importância que é para aquelas pessoas e eu peço para os demais vereadores 

abraçarem essa causa. Porque eu vi secretário, chefe de gabinete, prefeita lá em Porto 

Alegre reivindicando que o governo do estado está fechando escolas. E aí vão fechar o 

que nós temos aqui? Vão tirar aquelas pessoas do Porto da Figueira, do assentamento 

para trazer para o Hélio Fraga, para terminar quatro meses que faltam para eles se 

formarem. E um detalhe, sem transporte. Vocês estão de acordo com isso vereadores? 

Vocês acham que esses 22 alunos vão sair de lá para vir para o Hélio Fraga? Nem a 

metade vai vim. Aí vai prejudicar o ano letivo deles, a força de vontade deles quererem 

aprender, o trabalho da professora, o trabalho da diretora. Pelo amor de Deus, eu peço a 

união de vocês para que isso não aconteça, porque já aconteceu. Já foi anunciado para a 

comunidade que não vai ter mais o EJA lá e que já foram transferidos para cá. Ajudem 
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os moradores que estão aqui. Ajudem os alunos de lá. Se os moradores se unirem, se os 

vereadores se unirem, sentar na frente da secretaria de educação, que eu hoje marquei 

agenda com ela e ela desmarcou porque sabia que eu ia cobrar isso, mas pode ter certeza 

que esse vereador não muda o posicionamento. Vamos marcar uma reunião com 

urgência com a secretaria e com a prefeita. Que mantenham o EJA até o fim do ano e 

que tirem da cabeça da prefeita em terminar com aquela escola. Porque também está 

previsto até o final do ano acabar com aquela escola que tem 52 crianças com turno 

integral. Não estou falando da estrutura, estou falando da segurança e o desejo deles de 

estudar na comunidade deles. Só isso que eu peço, parceria dos onze vereadores junto 

com a comunidade, junto com a Bete que é uma militante, uma guerreira. GRANDE 

EXPEDIENTE: Ver. Paulo – Saudou todos. Venho me solidarizar com a fala do colega. 

A educação no nosso país depende unicamente do serviço público, e esse tem que ser de 

qualidade. A partir do momento em que começarmos a fechar portas de escolas, nós 

vamos estar marginalizando, dando abertura para a marginalidade. Uma escola em plena 

atividade tem alunos que vão se qualificar, vão estudar e vai ser um marginal a menos 

na rua. Nós temos que dar continuidade a algo que lá nos primórdios, na voz de um líder 

que era Leonel De Moura Brizola falava que uma nação só se faz com educação. E 

assim nós temos que pautar ao respeito as nossas crianças, aos nossos jovens e neste 

caso os adultos que fazem o EJA. Porque só através do estudo é que se abre portas para 

o futuro. Onde se tem esperança de realmente armar as pessoas com conhecimento, não 

com armas. O conhecimento não se compra, conhecimento se adquiri através de um 

professor dentro de uma sala de aula. Fica aqui minha contribuição e meu 

descontentamento mais uma vez com a administração se isso realmente se concretizar. 

Ver. Jocelino – Saudou todos. Quero falar na questão das unidades de saúde. Está 

semana estive lá na Pedreira, conversando com a enfermeira a respeito de algumas faltas 

e de acordo com a unidade em si. A unidade encontrava-se sem sistema, sem telefone, 

portanto causando um transtorno para a comunidade. Porque não poderia verificar os 

agendamentos, dentista não tinha o anestésico necessário para fazer os procedimentos, 

não tínhamos luva para procedimento. Diante de todos esses ocorridos relatados em 

ligação com o secretário, ele desconhece. Mas duas ou três horas depois chegou o carro 

com o material. Mas o material de uma unidade de saúde que já estava nessa situação a 

mais de dez dias. A população sofrendo com essa questão. Sendo que, segundo o 

secretário, tinha material em estoque. Inclusive, uma sobra que poderia ser trocado com 

outro município. Há essa falha logística dentro da saúde e que talvez, eu achei que 

poderia ser só no posto da Pedreira, não. Quando eu cheguei no posto do Berto Círio, 

estava também o vereador Alex aguardando, constavam as mesmas faltas também. 

Inclusive, a autoclave do posto do Berto Círio que faz o procedimento de esterilização 

não está funcionando direito já faz um tempo. E também a parte do odonto deixa a 

desejar, um dos bairros mais populosos do nosso município. Espero que se regularize 

isso, espero também que com essa questão, aí ficou uma contra conversa vamos dizer. 

Porque a Oi dizia que era falta de pagamento, a secretaria dizia que é devido a poda da 

RGE que arrebentou alguns cabos e não tinha internet e telefone. O que me causava 

estranheza é que o mercado da frente tinha sistema, tinha telefone, só as unidades de 

saúde que não tinham. Espero que normalize dentro dessas unidades e que todos esses 

materiais sejam prioridade na área da saúde. Ver. Alex – Quero falar sobre aqueles 

pedidos de informações e a resposta que eu tive do executivo. Eu acho que estão 

brincando com os vereadores, anda um total desrespeito com os pedidos do vereador. 

Hoje foi um absurdo a forma que a secretaria de desenvolvimento urbano atendeu o 

telefone quando a minha assessora Cris ligou para perguntar quem são os responsáveis 

para atender pedido de alguma solicitação de alguma demanda. E o que ela escutou foi 
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que aquela secretaria não está anotando nenhuma demanda, que tem que ligar para a 

secretaria da ouvidoria e a mesma que está autorizada de acatar as demandas e aí sim 

solicitar para a secretaria competente. Olha o ponto que chega. Está aqui na lei orgânica 

do nosso município, qualquer vereador pode se deslocar a qualquer secretaria e pedir 

informações e ela tem que ser dada na hora. E aí me vem um papel do executivo 

dizendo que o vereador tem que marcar dia e hora e os custos vão ser pelo vereador de 

papel. É uma vergonha a forma que esse executivo está tratando os vereadores. A 

população tem toda a razão quando vai para a rede social e reclama dos vereadores, 

vereador não está conseguindo avançar nem em resposta de indicação, nem resposta de 

providência, muito menos pedido de informação. Tem que encaminhar lá no ministério 

público ser quiser saber alguma coisa. E mesmo assim tem acordos que eles botam na 

rede social. “Fiz um acordo com o ministério público” eu nunca vi isso aí. Ministério 

público ao invés de fiscalizar e cobrar, aí a prefeita bota em rede social que teve um 

acordo entre o ministério púbico e o município. Por isso está esse desrespeito aí. Estão 

rasgando a lei orgânica do nosso município. Busquei entendimento com o secretário de 

desenvolvimento urbano referente ao Beco do Machado que teve promessa em duas 

reuniões, mas não saiu do papel. Avenida Getúlio Vargas e na rua da Igreja. Eu acho que 

eu vou ter que trazer de novo o Balanço Geral aí para mexer com essa cidade. Foi feito 

entrevista com o secretário de obras, ele disse que em quatro dias já tinha liberação e até 

agora nada. Que só estava trancado lá porque a secretaria do meio ambiente não tinha 

largado a liberação, já passou uma semana, será que o Mota vai ter que vir aqui? Tu 

achas que eu já não cobrei? Cobrei várias vezes, mas estamos sendo ignorados. Eu já 

conversei com o presidente Mateus sobre isso, ele pediu para eu averiguar e levantar 

mais fatos sobre essa resposta que eu tive, e aí sim essa câmara vai tomar uma 

providência. Aí sim vai mostrar como o vereador trabalha aqui dentro. Ver. Leonardo – 

Saudou todos. Dizer vereador que me solidarizo na sua questão da retirada do EJA. Eu 

sei como é, fui trabalhar muito novo e não tive como estudar. E terminei meus estudos 

através do supletivo e hoje existe o EJA. Fiz o supletivo, da 4ª até 8ª serie, na época. 

Depois comecei meu estudo novamente. O PDT acredita que somente a educação tem 

poder de emancipar o homem. E também traz mais oportunidades. E vocês, eu sei como 

é trabalhar o dia todo e estudar. Naquela época o ônibus era muito precário na cidade. 

Eu dou os parabéns para vocês por terem voltado a sala de aula, porque não existe 

oportunidade se não tiver educação de qualidade, se não tiver o conhecimento para 

poder se emancipar. E através do ensino, da educação eu pude colocar a minha empresa 

lá em 96, pude ter essa oportunidade através do estudo. Outro dia eu encaminhei um 

currículo de um rapaz, uma baita de um profissional, um pintor, encaminhei e ele não 

pode pegar na empresa porque ele tem só até a 4ª série. Então dou os parabéns para 

aqueles que agora depois de adulto estão se empenhando a voltar a estudar. E se for 

preciso, convoco os vereadores da base para conversarmos com a secretária para pelo 

menos o EJA ficar até o final do ano lá. Se o senhor conseguir marcar audiência 

vereador, nos avise. Vamos estar juntos sim. Ver. Mateus – Saudou todos. Gostaria de 

falar de educação. Porque eu me lembro muito bem e quem iniciou o EJA lá naquela 

escola foi a ex-secretária Elaine. E a última escola que estava no cronograma de obras 

da ex-secretária Elaine era o Álvaro Almeida. E agora tiraram a secretaria por questões 

políticas, por ela não apoiar o candidato do governo da prefeita. E agora ainda vem mais 

com essa de tirar o EJA de lá, sendo que tem vinte e dois alunos. Acho que nós temos 

que fazer uma comissão sim aqui da câmara de vereadores junto com os vinte e dois 

alunos e se precisar irmos até a prefeita. Se precisar ocupar a prefeitura para lutarmos 

por educação, nós vamos lutar. Porque nós estamos tendo outros casos em lugares que 

não precisam. Estamos tendo uma má gestão do dinheiro e agora querem tirar da 
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educação do pessoal do Álvaro Almeida. É vergonhoso isso que está acontecendo. 

Quero dizer vereador que eu sou parceiro também, se precisarmos ocupar a prefeitura 

para lutar pelo EJA, nós vamos. Ver. Guilherme – Saudou todos. Venho falar do meu 

trabalho enquanto vereador. Apesar de ter tido uma semana com alguns problemas de 

saúde na família, tivemos mais uma semana extremamente ativa na busca de demandas 

e de resolver problemas das pessoas. Nós tivemos uma importante reunião com o 

secretário Jair, onde apresentamos demandas do Beco do Barroso e demandas do 

bequinho ali ao lado do mercado Santo Antônio. Onde moradores me ligaram, eu fui na 

casa dos moradores e conversei com eles e estamos encaminhando junto ao secretário a 

solução dessas demandas nesses dois becos. Também pude participar na semana passada 

do sorteio da nota fiscal premiada e quero salientar aqui que o número de notas fiscais 

que já foram trocadas na secretaria de indústria e comercio, tem aumentado diariamente 

e o número é muito maior do que o ano passado. O que isso significa? Significa que a 

população de Nova Santa Rita está comprando aqui na cidade. Que esse programa do 

governo da prefeita Margarete tem dado muito certo e que a secretaria capitaneada pelo 

secretário Rodrigo Battistella, tem feito um trabalho muito bom no que tange também, 

não só atração e grandes empresas, mas também o incentivo ao consumo aqui dentro da 

cidade. E esses números só tem de a crescer porque são ótimos prêmios, recém foi o 

primeiro sorteio e teremos um carro. Isso é investimento no comércio, isso é 

investimento no desenvolvimento. Final de semana como é tradição no meu bairro 

Morretes, um bairro muito movimentado pelo esporte. Nós tivemos lá com o pessoal do 

Bravos, lá com o filho do vereador Renato que o vereador também é parceiro do Bravos. 

Renato e eu damos uma ajuda para o Bravos. Depois podemos participar do campeonato 

municipal de futebol 7, onde o vereador Pedal também participou com a escola dele, 

com projeto Santaritensse das crianças. E o bom disso é ver como a comunidade está 

integrada e interagindo no esporte do município. Centenas de pessoas estavam lá, 

famílias com chimarrão, pessoal confraternizando num campeonato que tem mais de 53 

equipes, mais de 900 atletas. Nem Canoas na sua população de 400, 450 mil habitantes 

consegue um efetivo dentro do esporte tão grande como estão sendo nossos 

campeonatos. É fruto de um grande trabalho do vereador Pedal que foi secretário de 

esportes durante quatro anos, depois eu tive a felicidade de poder ser secretário de 

esporte e continuar o trabalho do vereador Pedal e hoje o secretário Júlio também segue 

nessa metodologia de trabalho que dá certo. Também tivemos ontem à tarde uma 

situação muito difícil no bairro Morretes, um desligamento de luz necessário para troca 

de postes. Houve um rompimento de um cano, tivemos que ajudar a comunidade. 

Tivemos que ajudar a trancar aquela água enquanto a Corsan não vinha. Quero 

agradecer ao superintendente Luciano, que tem sempre nos ajudado, feito o máximo 

para dar celeridade que o problema do cano tenha sido resolvido lá naquele bairro. E por 

fim, hoje apresentamos para o município a empresa Ecotires, empresa que tem sede em 

Faxinal do Soturno e Santa Maria. Essa empresa tem por objetivo contribuir com o 

município recolhendo pneus, contribuindo com o meio ambiente. Sem custo nenhum 

para o município. Prefeita municipal por sua vez disse que acha que é uma demanda que 

é necessária, sabemos que teremos mais demandas de pneus aqui no município em 

função de que crescemos como um polo logístico e muitas transportadoras ainda virão 

para cá. E a troca de pneus nós sabemos que é um problema ambiental e temos certeza 

que assim colaborando com muita responsabilidade e com muito trabalho nós vamos 

continuar contribuindo para construir uma sociedade mais igualitária, mais justa e uma 

Nova Santa Rita melhor de se viver. Ver. Ildo – Saudou todos. Eu quero me deter 

também a respeito do colégio Álvaro Almeida. Eu fui procurado hoje por várias famílias 

que tem filhos naquele colégio. Hoje temos lá 52 alunos e 22 que fazem parte do EJA. 
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O senhor não estava hoje aqui vereador Mateus, no momento em que um vizinho meu 

que mora do lado da minha casa que tem um adolescente que nasceu com problemas, 

toma remédio controlado e hoje teve que ir para o colégio incentivar aquele jovem a 

estudar. Ele sai do trabalho, vai em casa, toma banho e vai para o colégio. E hoje ele 

veio me procurar com muita tristeza, disse que foram avisados que terminou o EJA 

naquele colégio. Eu admiro tanto a diretora Marcia, sei do trabalho deles. Conheço 

companheiros assentados do assentamento Santa Rita de Cassia, que tem várias crianças 

que fazem o EJA lá naquele colégio. Inclusive, pessoas que eu vi, a felicidade da Vanda 

quando se formaram, um jovem aqui desse assentamento que foi esfaqueado aqui no 

Hélio. E ele foi estudar para lá e eu vi a felicidade das professoras quando aquele jovem 

se formou. O vereador Lebrão é solidário as famílias e estou aqui e sugiro para estar 

casa que convoquemos a secretária de educação para que ela venha dar esclarecimento 

aqui. Porque eu não concordo, faltam quatro meses para o final do ano, aquelas crianças 

saírem de lá. Nem transporte vai ter para aqueles jovens. É com muita tristeza, eu como 

vereador do PT, vir aqui nessa tribuna fazer esse tipo de comentário. Mas é preciso. Ver. 

Renato – Saudou todos. Eu gostaria de falar de um assunto que está nos trazendo um 

grande transtorno no bairro Morretes. Que é a situação da rua Bloedow 713, moradia e 

mecânica Josias Car que está embaixo d’água há 15 dias. Esse morador contribuinte do 

município está impossibilitado de trabalhar. A gente fica mais triste ainda e gosta de 

registrar aqui o esforço dos servidores municipais. Que estão lá batalhando em 

condições precárias, estão fazendo seu máximo. O cidadão continua em baixo d’água há 

15 dias não podendo trabalhar. Um pai de família que tem filhos, que tem despesas a 

pagar, está com um prejuízo de alguns mil reais porque a clientela não está indo na 

mecânica dele. Porque os canos que fazem a travessia dentro da sua propriedade 

supostamente estão entupidos em alguma parte. Hoje buscando algumas informações, 

fiz alguns contatos e procurei contato com o pessoal do Gabriel que fazem essa limpeza, 

esse tipo de trabalho. Primeiro falei com o secretário, com o coordenador de obras, me 

disseram que está em fase de licitação o caminhão para desassorear poço artesiano, 

esgoto, que possa desassorear um problema dentro da escola. O município hoje está sem 

caminhão, sem licitação, 35 reais o metro de limpeza e a nossa prefeitura deixa um 

cidadão contribuinte há 15 dias sem possibilidades de trabalhar. Isso no mínimo é uma 

falta de vergonha, falta de respeito com o cidadão e qualquer outro cidadão que 

contribui com o município. O que está acontecendo? É só problemas em cima de 

problemas nessa administração. Esse cidadão espera uma resposta urgente. Aqui eu 

gostaria de deixar registrado a qualidade dos nossos servidores públicos, dos nossos 

operadores, dos nossos operários, da turma do mano que faz um excelente trabalho no 

nosso município colocando canos, estão lá, sofrendo por falta de comando. A gente sabe 

que a secretaria de obras tem um adiantamento que daria sim, uma empresa que cobra 

35 reais o metro linear para limpar, no mínimo é uma pouca vergonha. ORDEM DO 

DIA: REQUERIMENTO: Ver. José Rosales - No sentido de que seja incluído na 

Ordem do Dia da Sessão Ordinária da presente data no sentido de que seja realizada 

uma Audiência Pública no dia 22 de Agosto de 2019, às 18H, no plenária desta Casa, 

para debater com a população a instalação da “MINA GUAIBA”, em área entre 

Eldorado do Sul e Charqueadas, para mineração de carvão, areia e cascalho, uma vez 

que a proximidade com o empreendimento faz com que a cidade sofra potencialmente 

impactos com o projeto. Aprovado. PROCESSO Nº 1070/19: (Poder Executivo) Veto 

Total ao Projeto de Lei   nº 015/2019, de origem Legislativa, o qual “Dispõe sobre a 

regularização de edificações implementadas em desacordo com a legislação específica, 

portadoras de estabilidade estrutural concluídas até a data de publicação desta Lei.” 

Rejeitado veto por 7 X 4. PROCESSO Nº 948/19: PROJ.  LEI Nº 027/19 – De autoria 
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do vereador José Rosales -   Autoriza o Município de Nova Santa Rita adotar o 

Programa de Prevenção às Drogas, denominado “Esporte Sim, Drogas Não” e dá outras 

providências. Discussão do projeto: Ver. José Rosales – Elaboramos esse projeto, 

apresentamos no intuito de trazer os nossos jovens para dentro do esporte. E muitas 

vezes salvando jovens. É através desses projetos que a gente pode trazer essa gurizada 

para um esporte saudável e mostrar os males que causam a vida do cidadão. E tenho 

certeza que os demais vereadores votarão favorável. Ver Alex – Eu quero que vocês 

analisem bem esse projeto, de onde vai sair a verba para o custeio do projeto? Porque 

esse vereador quando fez um projeto, e agora estou vendo aí o vereador preocupado 

com os jovens, mas quando esse vereador fez o projeto do jovem aprendiz que é uma lei 

federal e pediu para que fosse regulamentada para o nosso município, para que as 

crianças tivessem acesso a essas empresas, foi negado. Pelo vereador, pela bancada, 

porque iria gerar custo. Isso veio do executivo. Porque agora está sendo diferente? Qual 

o custo que vai ter isso aí? Então se estão preocupados realmente com o futuro das 

crianças, nada melhor do que aquele projeto do jovem aprendiz. E foi rejeitado por essa 

casa. Espero que vocês avaliem bem, peço até vista desse projeto para conversarmos e 

realmente saber desse projeto. Ver. Rodrigo – Acredito sim que é um projeto muito 

importante e interessante. Acho de extrema necessidade para o município. Onde vamos 

conseguir através do esporte dar uma condição física, mental e psicológica. Uma 

atenção para que alguns atletas, algumas pérolas não só do futebol, como atletismo, 

vôlei. Que desenvolvam e seja mais um atleta aqui do município como alguns que já são 

até profissionais. O que me assusta um pouco é também essa questão, se eu não me 

engano eu li esse projeto e ele era uma pasta da educação e como já temos um 

planejamento na LDO, desses recursos, acredito que é mais um projeto que não vai sair 

do papel. Não estou desmerecendo seu projeto, ele é muito interessante. E quero lhe 

parabenizar também vereador Alex por ter trazido aquela proposta. Ver. Leonardo – Eu 

estava lendo aqui e diz assim “A secretaria de esportes deverá reciclar e qualificar seu 

pessoal para que estejam aptos”. O projeto do Zé é muito bom e devemos sim vereador 

Alex, passando esse projeto, cobrar da secretaria de esportes uma efetividade, não só em 

campeonatos, todo esporte é sadio. Mas estimular o esporte ao jovem é muito bacana. 

Devemos sim estimular e cobrar da secretaria competente a execução desse projeto.  

Aprovado por unanimidade. INDICAÇÕES: Ver. Alexsandro - No sentido de que a 

secretaria competente efetue a colocação de quebra-molas na Av. Getúlio Vargas, no 

trecho do 3º BSUP, onde encontra-se um acesso de entrada para o Loteamento Popular, 

bairro Berto Círio. Aprovado por unanimidade. No sentido de que a secretaria 

competente efetue a pavimentação asfáltica ou fresa asfáltica e a compactação com rolo, 

no trecho de estrada de chão na Rua Deoclécio Rodrigues, que liga o bairro Berto Círio 

e o bairro Centro. Aprovado por unanimidade. Ver. Rodrigo - No sentido de que a 

Corsan efetue reparos no asfalto na Rua das Flores, próximo ao nº 465, bairro Berto 

Círio. Em discussão -Ver. Rodrigo – Minha preocupação, meu descontentamento total 

em relação a Corsan. Tentamos já de diversas maneiras, conversas, diálogos com a 

própria superintendência, a gerencia deles. Com toda parte do executivo, alguns 

vereadores participaram. Acredito que o vereador Leonardo colocou um projeto também 

bem bacana, depois retirou e colocou uma emenda, acho que está tramitando essa 

emenda na casa. Eu também estava trabalhando no mesmo projeto, até com um tempo 

um pouco menor, acho que deveria ser em 24 horas. Porquê da maneira como a Corsan 

vai lá e abre o pedaço do asfalto, ela tem que ter um planejamento já de cura. Que o 

concerto seja imediato, porque causa grande transtorno nos bairros. Abre muitas valas, 

buracos e muitas vezes quando fazem o concerto, acaba ficando mais elevado ou mais 

baixo do asfalto. Acho que devemos dar um basta já nessa situação. Só de conversa e 



 
 
ATA 027/2019                                                                                                                                                                                                                                                                      8/12 

papo já estamos cheios. Talvez já numa próxima sessão, colocar em votação. Aprovada 

por unanimidade. No sentido de que a CCR ViaSul efetue a manutenção do acesso da 

BR-386, Km 438, à Rua Carlos Gomes, 3401. Aprovada por unanimidade. Ver. 

Leonardo - No sentido de que a RGE Sul efetue a troca de todos os postes de energia 

elétrica da Rua “N”, bairro Berto Círio. Aprovada por unanimidade. No sentido de que a 

secretaria competente efetue a implantação de placa de parada obrigatória e sinalize o 

asfalto com o “PARE” na Rua “A”, esquina com a Rua Marinho Peixoto, Loteamento 

Vale Verde, Centro. Aprovada por unanimidade. Ver. José Rosales - No sentido de que 

a RGE Sul efetue a substituição de um poste de madeira por um de concreto na Rua dos 

Bloedow, após a curva passando o salão da InterCement, sentido bairro/Centro, bairro 

Morretes. O autor solicitou a retirada. No sentido de que a secretaria competente efetue 

a reestruturação e pintura dos quebra-molas em frente ao 3º BSUP, na Av. Getúlio 

Vargas, bairro Califórnia. Aprovada por unanimidade. Ver. Renato - No sentido de que 

a secretaria competente faça o desassoreamento das sangas e limpeza na Estrada Alcides 

Amorim, Estrada Nova e Estrada dos Pires, bairro Sanga Funda. Aprovada por 

unanimidade. No sentido de que a RGE Sul efetue a substituição de local de um cabo de 

aço localizado na Rua Pérola, em frente ao nº 64, código do cliente nº 3095653619, 

bairro Morretes. Aprovada por unanimidade. Ver. Antonio - No sentido de que a 

secretaria competente efetue o alargamento da pista, na forma de refúgio para acesso e 

conversão da Av. Getúlio Vargas com a Rua do Ipê, nos dois sentidos, bairro Berto Círio. 

Aprovada por unanimidade. Ver. Paulo - No sentido de que a secretaria competente 

realize estudo para a criação de uma escola de rodeios, danças, folclore e culturas 

tradicionalistas para crianças e adolescentes no Parque Olmiro Brandão, juntamente 

com a ATNS (Associação Tradicionalista de Nova Santa Rita) e os piquetes. Aprovada 

por unanimidade. No sentido de que a secretaria competente providencie a inclusão na 

lista de prioridades de pavimentação e saneamento básico a Estrada da Taquara, bairro 

Caju. Aprovada por unanimidade. PAUTA: PROCESSO Nº 1155/19: PROJ.LEI Nº 

030/19   –   De autoria do   Poder Executivo - Autoriza a inclusão de uma nova ação na 

Lei nº 1375/17 – PPA, Lei nº 1481/18 – LDO e a abertura de Crédito Especial na Lei nº 

1491/18 – LOA. Dada a 1ª pauta. PROCESSO Nº 1158/19: PROJ. LEI Nº 

040/19 – De autoria do Vereador Antônio Carlos Alves - Dispõe sobre a criação do “Dia 

do Motociclista” e cria o “Passeio de Motociclistas” no Município de Nova Santa Rita. 

Dada a 1ª pauta. PROCESSO Nº 1159/19: PROJ.  LEI   Nº 031/19   –    De autoria do 

Poder Executivo - Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar servidor por prazo 

determinado. Dada a 1ª pauta. PROCESSO Nº 1181/19: PROJ. LEI Nº 043/19 – De 

autoria do Vereador José Rosales - Dispõe sobre a cassação do alvará de funcionamento 

de empresas e postos estabelecidos no Município de Nova Santa Rita  que forem 

condenados em 2º grau pelo crime de cartel e dá outras providências. Dada a 1ª pauta. 

PROCESSO Nº 1182/19:PROJ. LEI Nº 042/19 – De autoria do Vereador José Rosales 

- Institui medidas para a melhoria do ensino municipal com a programação do 

conhecimento sobre a Constituição Brasileira no Município de Nova Santa Rita e dá 

outras providências. Dada a 1ª pauta. PROCESSO Nº 1117/19: PROJ. LEI Nº 036/19 

– De autoria do Vereador Rodrigo Aveiro - Altera o artigo 16 da Lei nº 156, de 16 de 

setembro de 1994, que institui o serviço de transporte de escolares em Nova Santa Rita 

e dá outras providências. Dada a 2ª pauta. PROCESSO Nº 1127/19: PROJ. LEI Nº 

037/19 – De autoria do Vereador Leonardo Vieira - Dispõe sobre a proibição de 

qualquer cidadão descartar lixo nos logradouros públicos no âmbito do Município de 

Nova Santa Rita. Dada a 2ª pauta. PROCESSO Nº 1130/19: PROJ. LEI Nº 038/19 – 

De autoria do Vereador Rodrigo Aveiro - Dispõe sobre a criação da “Semana do 

Ciclista” no Município de Nova Santa Rita e dá outras providências. Dada a 2ª pauta. 
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PROCESSO Nº 1139/19: PROJ.LEI Nº 039/19 – De autoria do Vereador Rodrigo 

Aveiro - Dispõe sobre a criação do Programa “Odonto na Escola” no Município de 

Nova Santa Rita e dá outras providências. Dada a 2ª pauta. EXPLCAÇÕES 

PESSOAIS: Ver. Alex – Vou falar mais uma vez de um assunto do bairro Morretes. Até 

me refiro ao vereador Guilherme que é do bairro e se retirou nas explicações pessoais. 

Eu queria falar hoje porque eu acompanho as redes sociais e quem posta é atrás de 

solução para tentar fazer com que o executivo, legislativo, que os vereadores enxerguem. 

Eu estava acompanhando uma postagem do seu Josias do bairro Morretes, referente a 

água que veio do banhado e invadiu a rua. Ele está há 15 dias sem poder trabalhar, há 15 

dias as crianças que vão para escola não conseguem passar na estrada. É lamentável. Eu 

vi o vereador Renato empenhado lutando e cobrando com a secretaria de obras. Eu vi o 

secretário Jair com muita boa vontade tentando solucionar. Eu vi os funcionários da 

prefeitura dando o máximo, mas não vi ninguém coordenando, não vi um engenheiro, 

não vi ninguém dizendo o que realmente os funcionários tem que fazer. Vocês imaginam 

se eu tivesse ido no conselho da engenharia do estado, ligado para conselho e pedido 

acompanhamento do estado junto. Não tem um engenheiro para acompanhar, não tem 

equipamento de segurança para aqueles funcionários. Que barbaridade. Hoje mais uma 

vez ele postou nas redes sociais e eu fui até o bairro Morretes. Fui junto com o diretor 

da câmara, recém o vereador Renato estava saindo de lá e eu o vi mais uma vez quase 

chorando, dizendo que faz 15 dias que ele não consegue trabalhar. E agora esse final de 

semana a filha dele faz 15 anos, a dificuldade aumentou mais ainda. Mas a sensibilidade 

do secretário, do executivo, da secretária do meio ambiente para ir lá também dar um 

suporte, foi acionado e não foi lá. É lamentável ter que vir aqui nessa tribuna. Clamei 

para o secretário cavar de lá para cá para sair a água, para aquela água escoar para 

dentro do valo para que não fosse para lá onde os funcionários não estão trabalhando. 

Mas que abrisse um valo, parasse para aquela água escoar. Infelizmente ele não fez isso. 

Vai pôr a culpa nos funcionários, se ele valorizasse o quadro que ele tem, apoiasse os 

funcionários eles trabalhariam com vontade. Mas só vejo essa administração tirando os 

direitos. Tomara que amanhã o secretário tome ciência e faça o correto. Ver. Antonio – 

Eu gostaria de comentar sobre essa situação do bairro Morretes. Não é uma coisa tão 

simples que possa chegar lá e resolver uma coisa de muitos anos. Sabemos que os 

alagamentos vêm das cheias do banhado. Eu sempre digo, pessoal quando forem fazer 

construções, peguem um técnico que entende de planejamento. É uma situação difícil 

porque a tubulação ali cruza umas três ou quatro casas e até para entrar nas propriedades 

para fazer um trabalho público é um pouco complicado, as leis restringem. E muitas 

vezes as pessoas aterram o banhado para trás, que é uma coisa ilegal também. Se o 

fiscal vai lá acham que o fiscal está errado e acabam formando essa situação em que o 

Josias se encontra. E como Morretes é uma planície, vimos que quando foi colocado 

essa tubulação ela está totalmente nivelada com os tubos pelo meio de água. É muito 

complicado, teria que ser um planejamento muito bem feito, com uma estrutura com 

todos os técnicos para ver bem esse nivelamento. Um trabalho dentro da área privada e 

sem investir um bom dinheiro, fica difícil. Mas essa demanda vai ser resolvida. Ver. 

Renato – Eu queria ser solidário aos moradores do Porto da Figueira, a situação que se 

encontra hoje lá. Onde já foi comunicado que não terá mais EJA e o ensino fundamental 

também é para ser encerrado final do ano. Esse é o tipo de tratamento que aquela 

comunidade está recebendo. Aquele povo clama pelas melhorias que são de direito. 

Quero participar também dessas reuniões, já teve comentários que a nova secretária é 

uma pessoa que tinha dialogo, inclusive me surpreendeu num processo que teve aí, 

mensagens para troca de favor para que eu votasse num tal projeto semana passada. E 

eu nem respondi para ela porque eu não sou vereador de trocar voto por cargo, em 
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benefício próprio. Acho muito estranho uma pessoa que não me conhece vir com um 

tipo de proposta dessa. Eu só respondi para ela que eu não a conhecia. Portanto, não tem 

tipo nenhum de negociação. Ela já está mostrando as unhas dela de cortar o EJA e o 

ensino fundamental, logo no final do ano. Eu queria dar continuidade nessa situação da 

limpeza da rua dos Bloedow. Vereador Irmão Toninho sabe, ano passado esteve conosco 

apoiando essa causa, onde deram uma maquiada, conseguiram que a água evacuasse e 

também no período de verão não foi feito nada. Tem vários pontos da Bloedow que tem 

problema de enchente por falta de limpeza. Abrir vala agora no inverno no meio do 

banhado é no mínimo burrice do gestor. Até agora não vi nenhum tipo de topografia, um 

topografo por parte da prefeitura para dizer se vai dar vasão ou não. Nós temos que 

olhar os dois lados, olhar o lado dos servidores que estão lá trabalhando sem condições 

e aí eu quero dizer que tem dois ou três revezando, um está com proteção, mas o cara do 

lado não está. O outro está de tênis e não botina, cadê a segurança? Ver. José Rosales – 

Termos bastante problemas. Aqueles canos que estão dando problema não foi a 

administração do PT que colocou. Será que tinha um engenheiro ou um especialista para 

acompanhar aquele trabalho? Porque a água está a meio cano lá, então me parece que o 

trabalho foi mal feito na outra administração. Tem que buscar solução, resolver o 

problema assim como nós resolvemos ali no Beco da Izabel. E ali não tinha topografo, 

não tinha engenheiro. Agora, quando nós fizemos o trabalho lá, nós resolvemos. Não 

deu mais problemas. Assim como fizemos na Modesto Nunes. Me perguntaram onde 

estava o engenheiro, eu disse que eu era o responsável pela obra, se desse alguma coisa 

eu iria ser o responsável. Tu tens que ter responsabilidade, agora vem alguém me dizer 

aqui que tem que começar abrindo aquela água que está lá em cima para descer. E como 

que tu vais achar o nível depois? No meu entendimento, quando tu vais fazer uma 

topografia, tu tens que seguir da parte mais baixa para chegar onde vai ser a travessia 

dos canos e saber onde vai dar o nível. É isto que tem que fazer, não precisa de um 

engenheiro para enxergar isso. É fácil criticar. Aí vem dizer que a secretaria diz que é 

técnica, eu acho que ela estudou. Acho que ela é formada e é técnica. E quero que ela 

mostre o diploma dela, ela está habilitada e eu vi sim ela lá. Assim como eu estive lá 

mais de uma vez olhando o trabalho que está sendo feito lá. E tenho certeza que vão 

resolver o problema, está administração está aí para resolver os problemas da 

comunidade. Ver. Leonardo – Vamos aproveitar que estamos falando da rua dos 

Bloedow. Eu penso que não posso defender uma causa se eu não tiver um advogado. Eu 

não posso construir uma casa se eu não tiver um engenheiro. E aí eu dou os parabéns 

para essa gurizada dos canos lá. O Airton, o Mano, eles fazem o melhor que eles podem. 

Não tem nenhum profissional dizendo para eles que a cota é para cá ou para lá, eles 

fazem o melhor que eles podem com o conhecimento que eles têm. E aí quando eu falo 

na secretária eu tenho vergonha. Tem uma situação que chegou para nós no gabinete que 

eu tenho vergonha de falar, desde 2014 tem uma questão e uma poda de uma arvore que 

foi deferido pelo meio ambiente. Fazem cinco anos. O cara que fez o requerimento 

dessa poda já faleceu, faz um mês. Mandamos para a secretaria do meio ambiente e 

simplesmente veio deferido. Fazem cinco anos, essa arvore está apresentando outra 

situação hoje. Tem que botar o diploma sim em cima da mesa, então vou lá porque é 

isso aqui que eu faço. Temos que dar valor aos certificados, inclusive nós, nossos 

certificados de vereadores. Temos que fazer jus ao nosso diploma. Não adianta 

apostarmos o problema se não temos a solução. Ver. Rodrigo – Quero te parabenizar 

Leonardo pela tua fala. Acredito que nós estamos aqui para tentar resolver. E não 

inflamar mais a situação. A situação já é crítica, o problema já existe. Acredito que o 

problema no Morretes não é uma situação ímpar. Esses problemas já existem há tempos 

no município. Não é agora, ou é de agora que tem vereadores na cidade? Tem vereador 
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com dois, três, quatro mandatos e não conseguiu resolver, que bom que estão fazendo lá 

no Morretes. Fico feliz por isso. Acredito que poderíamos fazer mais ainda. Vemos o 

quanto tem de morador novo, quantos loteamentos e ruas irregulares já existentes. E 

conforme o conselho estadual do meio ambiente, a lei complementar 272 2004 do artigo 

69 sobre a questão e regularização de fossas que é obrigatoriedade de cada um. Não só 

consigo, mas com todo cidadão. É questão de não contaminação do solo. Esse problema 

já é de dez, quinze anos atrás, estão temos que buscar resultados lá na frente. Uma 

proposta que eu trago aqui para os vereadores é de pavimentação da Itapuí, onde o 

município teve uma contra partida de início de pavimentação. Os vereadores que 

apoiaram e buscaram votos aqui no município com deputados do PSL, presidente do 

PSL, eu sou a favor que o Brasil evolua. O município também. Assim como o PT esteve 

na cidade, conseguiu buscar muitas coisas para cá, fez muita coisa e continua fazendo. 

Mas eu quero que vocês vereadores que tiveram contato com o pessoal lá do PSL, vão 

atrás desses deputados e liberem o recurso lá da Itapuí que é importante para aquele 

pessoal, onde estamos fazendo escolas novas, os moradores lá são inúmeros. Vamos nos 

preocupar com isso, pautas positivas. Liberem essas emendas. Foi feito um convenio 

com o INCRA para resolver essa situação, e o governo federal não fez esses repasses. 

Assim como não tem feito outros repasses na área da educação, da saúde e o país acaba 

entrando em decadência sem proposta alguma. E o povo sofre com a falta de emprego, 

falta de educação, a própria alimentação. Ver. Paulo – Vou tentar deixar minha 

contribuição com essa causa da Bloedow. Um dos primeiros trabalhos que eu fiz, eu tive 

participação, foi naquela travessa de canos da Bloedow perto da residência do seu Josias. 

Não me recordo depois de 1994, pelo menos eu não vi, nenhuma limpeza daquele valo 

enorme que tem ali junto a casa do seu Josias e outras pessoas que residem ali. A 

infraestrutura de um município tem que ser permanente, tem que ser dada essa 

ferramenta para a comunidade. E não foi dada. Desassorearam naquela ocasião, botaram 

canos e abandonaram, o mato tomou conta. Hoje o Josias, um microempresário, vive 

daquilo ali e está com a sua oficina cheia d’água. E não é a primeira vez, ano passado 

também aconteceu e agora estamos novamente batendo nessa pauta. Fruto do descaso, 

da má vontade, porque aqui nessa casa teve clamor. Teve pedido do vereador Renato, 

teve pedido de outros vereadores e não foi atendido. É que nem aquela situação, depois 

que a água bate naquele lugar a gente começa a nadar. Com relação também Irmão 

Toninho, muito carinho pela tua pessoa, acho que tu fizeste um trabalho excelente 

dentro daquilo que te competia na secretaria do meio ambiente. Vou ser bem objetivo, 

hoje nós temos uma pessoa lá. Não tenho nada pessoal contra ela, mas para mim está lá 

pelo dinheiro, é uma pessoa mercenária a secretária Ieda. Tenho pedidos, vários já 

chegaram inclusive para ela com relação aos animais que estão ali no paradão de ônibus 

e não estão dando a atenção que tinha que dar. Tem que recolher aqueles bichos dali. 

Bem sabes tu do meu empenho para trazer aquele castra móvel para cidade, que nós 

ganhamos da Vicasa e infelizmente o teu esforço, o meu, do Alexandre Blanco foi em 

vão. Lutamos para isso, não conseguimos. Um canil municipal, dizem que é muito 

oneroso. Mas, no entanto, tem um projeto que vai tramitar, acredito eu que vai vir para 

essa casa, de uma licitação de aproximadamente 85 mil reais para castração de animais 

na escola Fazenda. Vai ser terceirizado. Enquanto esse castra móvel que eu consegui 

custava 67 mil e ficava dentro do município e não aceitaram. Isso me envergonha. 

Porque vai sair 85 mil reais dos cofres da secretaria do meio ambiente, quanto ao 

empenho que tivemos não foi apreciado. Talvez porque tenha sido esse vereador, por ser 

olhado como oposição. Eu não sou oposição da comunidade, eu não sou oposição contra 

o governo que está administrando, eu sou oposição com relação a não aceitar coisas 

boas para a nossa comunidade. Esse castra móvel seria de grande utilidade. Fica aqui 
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minha tristeza de ver também a escola Álvaro Almeida sendo fechada que era de grande 

valia para aquela comunidade. Não se tira o direito de aprender e conhecer. Ver. 

Jocelino – Aqui como o assunto hoje foi falado muito a respeito da Álvaro Almeida e 

daquele pessoal do Porto da Figueira. Eu não vou insistir nesse assunto pessoal porque 

desde 2004 já venho, muitas vezes vocês até são usados politicamente dizendo que vão 

resolver o seu problema lá, não é de hoje. E toda vez a comunidade acredita e diz o 

seguinte “Esse falou que vai resolver, ele vai resolver”, pessoal leva os votos e o 

problema continua lá, desde 2004 que eu vejo isso. Quanto a escola Álvaro Almeida eu 

estive lá junto com meu assessor, anotei as demandas, levei para a secretária da época e 

ela me apresentou um cronograma como sendo a última escola a ser feita essa reforma. 

Só que a secretária foi exonerada, então não se concluiu. Inclusive as divisórias, a 

reforma da praça, a questão da parte do alagamento, questão da caixa d’água, tudo isso 

foi visto lá e foi levado para a secretária da época. Não sei o posicionamento da nova 

secretária, não conversei com ela, então não adianta simplesmente persistirmos nesse 

assunto, temos que achar uma solução. Porque essa solução desde 2004 também já está 

no ministério público. Desde 2004 também o ministério público fez pouco caso com o 

pessoal de lá. A resposta da Corsan na época a respeito da água para aquele pessoal, eles 

disseram que no momento que se instalasse uma nova empresa lá haveria uma contra 

partida junto ao Velopark para chegar água lá. Isso foi em 2017 e agora que está se 

instalando a nova empresa talvez esteja perto do fim essa novela da questão do Porto da 

Figueira. Sou solidário, sou parceiro sim, mas infelizmente hoje quem define se vai 

resolver o problema de vocês é o executivo. Quanto essa questão de um partido usar 

arma, outro não usar, como diz o vereador Leonardo nessa questão, temos que parar 

com essa discussão e olhar somente para o município. Ao todo, temos o plano de 

mobilidade para ser votado, temos um plano diretor e temos que apresentar para a 

comunidade, se eles estão preparados a colaborar para que essas coisas aconteçam. Digo 

para vocês, o desperdício do dinheiro público não é pouco. E na maioria das vezes não 

somos atendidos pelo executivo. As nossas ideias não são bem-vindas ao executivo. 

Infelizmente. As nossas sugestões dizendo que lá na frente vai dar errado e que depois 

vai voltar para a câmara para tentarmos tapar um furo, que nós não iremos votar para 

passar um furo do executivo, muitas vezes são malvistas e mal interpretadas na 

comunidade. São mentiras que são distribuídas por questões eleitoreiras.  É lamentável 

isso. Estamos limitados dentro das nossas condições. 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 vinte horas e vinte minutos. 

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

e pelo vice-presidente. 
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