ATA Nº 001/2019 – 1ª SESSÃO ESPECIAL – POSSE MESA DIRETORA –
02/JANEIRO/2019 – Aos dois dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove, na sede
da Câmara de Vereadores de Nova Santa Rita, realizou-se a Primeira Sessão Especial para Posse
da Mesa Diretora 2019, do terceiro ano da sétima legislatura, em cumprimento ao artigo doze,
parágrafo terceiro, do Regimento Interno, deste Poder Legislativo. O cerimonialista deu início
à sessão às dezenove horas. Compuseram a mesa o presidente do Poder Legislativo no ano de
2018 vereadora Ieda Maria de Ávila Bilhalva e o Deputado Federal Dionílso Marcon. O
Excelentíssimo Senhor Vereador, Alexsandro de Souza Ávila; O Excelentíssimo Senhor
Vereador, Ildo Maciel da Luz; O Excelentíssimo Senhor Vereador, Jair Antônio de Oliveira; O
Excelentíssimo Senhor Vereador, Jocelino Rodrigues; O Excelentíssimo Senhor Vereador,
Leonardo de Souza Vieira; O Excelentíssimo Senhor Vereador, Mateus Onuczak Marcon; O
Ilustríssimo senhor representante do deputado estadual Edgar Pretto, Antônio Havelange; A
ilustríssima Senhora Secretária Municipal de Educação, Esporte e Cultura, Elaine da Rosa; A
ilustríssima Senhora Secretária Municipal da Saúde, Ana Paula Macedo; O Ilustríssimo Senhor
Secretário Municipal da Indústria, Comércio e Desenvolvimento, Rodrigo Amadeo Battistella.
Agradecemos também a presença das autoridades não nominadas e comunidade presente. O
cerimonialista deu início à sessão às dezenove horas. A vereadora Ieda Maria de Ávila
Bilhalva, Boa noite senhoras e senhores. É com imenso prazer que nessa noite declaro aberta a
sessão de posse da nova presidência da Câmara no ano de 2019. Nesse momento, agradeço em
primeiro lugar a Deus, por ter me permitido que eu realizasse o trabalho de presidente dessa
casa durante o ano de 2018. Foram muitos desafios, muitas conquistas e celebrações. Temos a
honra hoje de passar a presidência dessa Câmara para o mais novo Vereador dessa cidade,
Mateus Marcon. Vou fazer aqui uma pequena retrospectiva do meu mandato durante esse ano
de 2018. Tivemos várias aquisições para essa casa, para o bom andamento dessa casa legislativa.
Entre eles, aquisições de equipamentos para nossos gabinetes, contratação de empresas como o
IGAM, que é um instituto que presta assessoria jurídica a essa casa. Implantou-se o serviço
terceirizado de limpeza da Câmara, adquiriu-se notebooks para os gabinetes, crachás para os
funcionários. Implantou-se o sistema de segurança da portaria em dia de sessão. Aquisição de
pasta com brasão para o uso interno da Câmara. Aquisição de sistema de segurança, câmeras e
fechaduras eletrônicas, aquisição de um novo veículo para a Câmara. O nosso carro que estava
em uso foi para o conselho tutelar, para melhor atendermos as nossas crianças. Licitação da
obra da construção da segunda etapa e pagamento da primeira etapa do prédio novo da Câmara.
Contratação da empresa de software IPM, para que o nosso sistema seja compatível com o da
prefeitura. Aquisição do acervo fotográfico do jornal De Fato. Aquisição de agendas 2018 e
2019. Cercamento do estacionamento da Câmara de Vereadores. Aquisição da galeria de fotos
dos ex-presidentes. Tudo isso nesse ano e mais algumas coisas internas aqui da Câmara. Isso
só foi possível com o trabalho árduo da nossa assessora jurídica, o nosso diretor geral da Câmara,
os funcionários do quadro efetivos da Câmara, os meus assessores, Leni Antunes, minha chefe
de gabinete, a Emília, nossa assessora de rua e a Marilia coordenadora de bancada. Só foi
possível que todos os trabalhos se realizassem porque aqui há um consenso de todo
funcionalismo da Câmara. Agradeço também aos meus pares vereadores. Só foi possível
realizarmos todos esses trabalhos porque eles se fizeram presentes. Foi um trabalho dos onze
vereadores dessa casa. Agradeço e cumprimento nosso deputado Dionílso Marcon e lhe
parabenizo deputado, por ser o pai do nosso Vereador Marcon. Agradeço a presença de todos
os secretários que se fazem presentes nessa noite e todos assessores parlamentares e em especial
a minha família. Que hoje minha mãe viajou 500 quilômetros, não consegui estar aqui na minha
posse como presidente, mas veio para me honrar hoje quando eu estou passando a presidência.
Foram anos de desafios como falei no início da minha fala, e esse desafio foi maior ainda,
porque eu perdi o esteio da minha família durante esse ano. Com a morte do meu pai parece
que algo desmoronou. Mas Deus me deu força e com certeza vou continuar com essa força. Fiz
o melhor de mim, espero ter contentado a comunidade de Nova Santa Rita, porque tudo que fiz
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durante esse ano de legislatura foi em prol do bem da comunidade de Nova Santa Rita. Foi para
retribuir cada voto de confiança que eu recebi em outubro de 2016. A todos os pares vereadores,
a cada um e cada uma, o meu agradecimento. Eu fechei o ano deixando empenhado 907 mil
para segunda etapa da obra e devolvi aos cofres do executivo 514 mil. Para que seja usado como
recurso livre e eu desejo que esse recurso seja usado na saúde do nosso município e na
infraestrutura. O meu sincero agradecimento a imprensa, ao jornal Estação que durante esse
ano nos acompanhou e ao Professor Martinho, que também acompanhou nosso trabalho durante
o ano todo. Deixo um abraço a cada um de vocês e em especial ao meu marido que só faltou
uma sessão durante esse ano, porque estava com uma filha doente. Agradeço a minha base que
é minha família e deixo um feliz 2019, com muito amor, compreensão e com muita
solidariedade entre todos os cidadãos de Nova Santa Rita. Obrigada. POSSE: A vereadora Ieda
Maria de Ávila Bilhalva convidou o vereador Mateus Onuczak Marcon para o ocupar a cadeira
de Presidente da Câmara Municipal de Nova Santa Rita e a declarou empossada no cargo para
o exercício do ano de dois mil e dezenove. O presidente convidou o vereador Jocelino
Rodrigues para assumir a cadeira de Vice-Presidente da Mesa Diretora e o declarou empossado;
convidou o vereador Leonardo de Souza Vieira para assumir a cadeira de 1º Secretário da Mesa
Diretora e o declarou empossado; convidou o vereador Jair Antônio de Oliveira para assumir a
cadeira de 2º Secretário da Mesa Diretora e o declarou empossado. COMISSÕES: De acordo
com o artigo 36, parágrafo 2º, do Regimento Interno, a composição das Comissões Temáticas
é firmada na primeira sessão de cada ano, e a sua formação está prevista de acordo com a Lei
Orgânica Municipal e o Regimento Interno, tendo sido observado o pluripartidarismo de que
trata o artigo 23, parágrafo 2º, do Regimento Interno desse Poder Legislativo, não havendo
sugestões em contrário, ficou firmada a seguinte composição: Comissão de Constituição e
Justiça, conforme artigo 37 do Regimento Interno, para presidente e membros respectivamente
os vereadores Jair Antônio de Oliveira, Júlio Cézar Fraga da Silva e Alexsandro Ávila de Souza;
Comissão de Finanças e Orçamentos, conforme artigos 38 ao 59 do Regimento Interno, para
presidente e membros respectivamente os vereadores Leonardo de Souza Vieira, Renato da
Silva Machado e Ieda Maria de Ávila Bilhalva; Comissão de Obras, Serviços Públicos, Saúde,
Educação, Meio Ambiente, Cidadania e Segurança Pública, conforme artigo 60 do Regimento
Interno, para presidente e membros respectivamente os vereadores Jair de Oliveira, Leonardo
de Souza Vieira, Renato Machado e Milton Remelink; Comissão Representativa, conforme
artigo 43 da Lei Orgânica Municipal e artigos 61 e 72 do Regimento Interno, para presidente e
membros respectivamente os vereadores Ieda Bilhalva, Jair de Oliveira, Alexsandro Ávila,
Jocelino Rodrigues e Ildo Maciel da Luz. A cerimonialista passou a palavra para ao Vereador
Jair de Antônio Oliveira – Saudou todos da mesa diretora. Quero aqui também cumprimentar
os secretários e secretárias municipais, funcionários públicos, a minha família, também a
Lucimere, o meu amigo André e a Inês que estão nos visitando hoje. Assessores de vereadores.
Vereador Alex, vereador Lebrão e, dizer senhor presidente, desejar para o senhor uma boa
jornada. Eu estive aí também em 2017, não é fácil, mas pode contar com o apoio de nós
vereadores. Parabéns, que faça uma boa gestão. Esse ano de 2019 vai ser de lutas e
transformações. Quero também cumprimentar o nosso presidente do partido dos trabalhadores,
Robozinho. Quero desejar a todos um feliz 2019 a todos. Obrigado. Deputado Federal
Dionílso Marcon - Quero saudar a professora Ieda, que deixa o cargo de presidente da Câmara
de vereadores do nosso município. Parabenizar pelo teu trabalho, pela seriedade que tu levaste
o teu trabalho da câmara durante esse ano. Saudar o presidente Mateus Marcon, que assumiu
hoje, o Leonardo, o Gugu, Jair, que assumem a mesa aqui da câmara. Saudar os vereadores que
se fazem presentes. Saudar o Secretario Battistella, Elaine, Ana Paula que está aqui.
Companheiro Havelange que representa o mandato do companheiro Edgar Preto, nosso
presidente do partido, companheiro Robozinho, o ex-vereador Édio. Saudar a mãe do Mateus e
o irmão, a Lurdes e o Eduardo que está aqui e dizer para os vereadores, que eu Jair, estou na
tua mesma linha, eu achava que na questão política e, aqui é uma casa política. Eu achei que o
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primeiro decreto do presidente da república não poderia ser esse, não poderia mexer com a parte
mais fraca do Brasil, porque 68% dos aposentados ganham um salário mínimo. Uma boa parte
dos trabalhadores, o salário básico é o salário mínimo. De veria ser 1.006 reais. O representante
dos Estados Unidos que assumiu ontem a presidência da república, Jair Bolsonaro, já no
primeiro canetaço tirou 8 reais do salário mínimo. É pouco para quem não precisa. A política
de salário que o Lula e a Dilma deixaram, os trabalhadores nos últimos três anos deixaram de
receber 32 reais, o salário mínimo hoje deveria ser 1.030 reais e, Jair, pergunta para tua mãe,
ela vive com salário mínimo, quanto seria 30 reais a menos num salário mínimo, então, eu
esperava qualquer coisa, mas não no primeiro decreto mexer com aqueles que mais precisam.
Mateus, a Câmara de vereadores aqui tem que ficar atento e fazer debate, tomar posições, os
vereadores que estão aqui tem seus deputados em Brasília, fazer um placar aqui na cidade de
como os deputados votam lá em Brasília. Sobre a reforma da previdência. E vocês viram que
querem fazer a reforma da previdência em etapas. Primeiro vão pegar os funcionários públicos.
Aqui em Santa Rita tem a previdência do município, eles vão fazer primeiro no regime do INSS,
depois vão fazer com que os municípios implementem também a mesma previdência em nível
nacional. Os vereadores aqui têm que fazer um placar para ver como os deputados vão votar.
Eu acompanhei ontem, não fui a Brasília porque o meu presidente não se elegeu, mas
acompanhei o discurso. Discurso de ódio, parece que ainda está na época da campanha. Nós
precisamos também que a câmara de vereadores puxe um debate, parar com o ódio e que tenha
paz nesse Brasil. Aqui no estado vi o discurso do governador Eduardo Leite, não votei nele,
nem para um e nem para outro e eu gostei quando ele diz no discurso, quando é para o Rio
Grande do Sul nós temos que deixar a divergência de lado, nós precisamos ter dialogo, com a
oposição e com a situação, é isso que nós precisamos. E a câmara precisa fazer esse debate.
Que cidade que nós queremos? Onde nós queremos morar? A Câmara precisa de uma comissão
de ética, porque vereador fala e tem que sustentar o que fala aqui dentro e a outra é os gastos
da câmara. A professora Ieda devolveu dinheiro, empenhou e, dinheiro seja um real, seja um
milhão mau gasto, é dinheiro do nosso povo de Nova Santa Rita. Vou fazer fofoca, se é fofoca
pega o microfone e me corrige, mas o povo me falou que tu disseste uma vez na tribuna que
teve vereador que pegou diária e aparece ele com presença na prefeitura que ele foi para Brasília.
Se isso é verdade nós temos que moralizar. O que adianta os vereadores de Santa Rita falarem
dos deputados em Brasília e aqui fazer a mesma coisa. Eu sou morador de Santa Rita, isso a
câmara tem que tomar posição. O cara que faz isso tem que ser demitido como funcionário
público, agiu de má fé, tem que ter comissão de ética aqui Mateus, eu estou te cobrando como
eleitor de Nova Santa Rita. É dinheiro nosso. Isso nós temos que debater. Este vereador recebe
um bom salário como funcionário público e salário como vereador e diária para ir para Brasília
e não traz nenhum retorno para o município. Espero que a câmara, quando voltar de recesso
Mateus, o primeiro encaminhamento é fazer isso. Temos que começar a moralizar por aqui. Se
me chama de babaca porque eu não pegava dinheiro de propina e fiquei feliz, o deputado que
falou não é de partido de esquerda, não vou fazer nome, é meu amigo e eu sei que ele não fez
para me desmoralizar mas o que ele quis dizer é que eu deveria fazer igual os outros. Aqui que
eu não quero que os outros não façam eu não faço. Faz 20 anos que este sem-terra, o Lebrão e
eu fomos acampados juntos, sofremos juntos, nos conhecemos a uns trinta anos atrás, o Lebrão
continua sendo o mesmo, no quarto mandato, eu sou assentado na outra ponta do assentamento,
continuo sendo o mesmo e não é da política que nós vamos botar dinheiro no bolso. Desejo
2019 com sucessos para a câmara de vereadores. Independente de sigla partidária, os moradores
daqui a prefeitura, pode ter certeza que vou fazer o possível e impossível. Obrigado. Vereador
Mateus Onuczak Marcon - Saudou a todos. Quero começar falando que vamos trabalhar na
câmara de vereadores a partir de 2019 com transparência, com ética, vamos cuidar sim dos
gastos públicos da câmara, para poder devolver o máximo possível para a prefeitura no final de
ano. Hoje governo federal e muito menos estadual, repassa o que deve, mas nós temos que fazer
a diferença e cumprir nosso dever. Que é com o povo de Nova Santa Rita. Quero trabalhar
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também com debate, do transporte da cidade e assim poder ter maior transparência possível
aqui na câmara. Queremos dar continuação na construção da nova câmara de vereadores, para
que possamos parar de pagar alugue, que já pagamos mais de vinte anos. Obra que será tão
importante que Nova Santa Rita vai ter uma casa própria. Vamos debater o que o governo do
Bolsonaro faz lá em cima, todos os direitos que eles querem retirar dos trabalhadores, como já
retiraram do salário mínimo, vão mexer na aposentadoria e pode ter certeza que os repasses que
vamos ter para a saúde, a educação, cada vez vai diminuir ainda mais. E não vai adiantar nós
virmos aqui fazer discurso bonito se lá em cima quem nós elegemos nunca se quer fez nada
para o nosso município. E o estado a mesma coisa, vamos cobrar deles. O governo que está lá
não se fala em investir, para eles educação é gasto, saúde é gasto, segurança é gasto. Mas quando
estava o PT lá, saúde era investimento, educação, segurança, esperte, cultura, lazer era tudo
investimento. A única palavra que eles sabem falar em Brasília é gasto, vamos cortar isso e
aquilo. Nós vamos trabalhar o máximo possível com transparência, ética e o maior cuidado com
os gastos públicos, se tiver que fazer corte, nós vamos fazer aqui sem problema nenhum. Quero
desejar feliz 2019 a todos e um abraço. O cerimonialista convidou a todos para ouvirem o Hino
Nacional e logo após encerrou a Sessão Especial de Posse da Mesa Diretora para o exercício de
2019 às dezenove horas e cinquenta e cinco minutos.

Vereador Mateus Onuczak Marcon
Presidente
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Vereador Leonardo de Souza Vieira
1º Secretário
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