ATA Nº 005/2019 – 2ª SESSÃO ORDINÁRIA – 07/MARÇO/2019 – Ao sétimo dia
do mês de março do ano de dois mil e dezenove na sede da Câmara de Vereadores de
Nova Santa Rita, realizou-se a segunda Sessão Ordinária, do segundo ano da sétima
legislatura, com a presença de todos vereadores, Nesse momento a Presidente Mateus
Marcon, deu início aos trabalhos às dezoito horas SORTEIO: COMUNICAÇÕES DE
LIDERANÇAS: PT/ PRB / MDB / PTB / PDT. GRANDE EXPEDIENTE: Ver.
Rodrigo Aveiro / Ver. Ildo Maciel da Luz / Ver. Alexsandro Ávila / Ver. Mateus Marcon
/ Ver. Leonardo Vieira / Verª. Ieda Bilhalva /Ver. Paulo Vargas / Ver. José Rosales / Ver.
Guilherme Mota / Ver. Renato Machado e Ver. Jocelino Rodrigues. EXPLICAÇÕES
PESSOAIS: Verª. Ieda Bilhalva / Ver. Guilherme Mota / Ver. Mateus Marcon / Ver.
Renato Machado / Ver. Ildo Maciel da Luz / Ver. José Rosales/ Ver. Alexsandro Ávila /
Ver. Jocelino Rodrigues / Ver. Rodrigo Aveiro / Ver. Paulo Vargas e Ver. Leonardo Vieira.
EXPEDIENTE: Foi feita a leitura do Boletim nº 005/19. COMUNICAÇÕES DE
LIDERANÇAS: Ver. José Rosales – Saudou todos. É importante registrarmos o
convite para audiência pública da RGE Sul, dia 13/03 as 19hr no auditório da prefeitura.
Convidamos o pessoal a participar para fazer suas reivindicações. Quero falar sobre a
saúde no nosso município, que estão falando que está precária e é verdade que nós
precisamos fazer muito ainda, agora preciso registrar aqui que na outra administração
foi devolvido recurso da saúde. Eu quando vereador em outra oportunidade, trouxe o
recuso para comprar e instalar o aparelho de raio X aqui no nosso posto de saúde do
centro. E a administração disse que não havia necessidade de ter um aparelho de raio X
na nossa cidade, que tinha o Gracinha que poderia atender. Hoje se reclama que precisa
encaminhar para Canoas para fazer o raio X. Outro ponto que é importante esclarecer,
eu tive um ano na coordenação do Cine e nunca fui procurado por nenhum vereador
para dar explicação de como funcionava o Cine e se é que precisa melhorar, nunca
foram. Agora, vi vídeos gravados lá na frente do Cine, aí ficam jogando que o pessoal
do Cine não trabalha, 10 atendimentos por dia, foi no passado 10, passou 20, 30 fichas
por dia e não é só as fichas de atendimento. É preciso ter o esclarecimento que essas
fichas são para ver vagas, encaminhamento de vagas. E os seguros desemprego que a
gente encaminha, a média é de 15 por dia. Tem os RGs que a gente faz, o atendimento
da previdência social, inclusive a gente fez uma parceria com a previdência social para
fazer o atendimento. É preciso conhecer o trabalho lá dentro. São em torno de 800, 900
atendimentos por mês, não são 10, 20 atendimentos por dia como falam por aí. Os
trabalhadores do Cine estão aí, sabem o quanto é difícil, é verdade que tem problemas lá
e não é indo lá dizer q vai falar com vereador que ele vai resolver o problema, não é
vereador que resolve problema lá no Cine, nós trabalhadores estamos lá para resolver o
problema. GRANDE EXPEDIENTE: Destinado para homenagem ao “Dia
Internacional da Mulher” Ver. Alex – Saudou todos. Hoje nesse dia tão especial tenho a
grande satisfação, a grande honra de poder olhar, dizer que ali sentada está a mulher
mais especial do mundo para mim, a minha mãe. Sei que muitos hoje não tem a sua mãe
do lado, mas eu tenho a grande oportunidade de ter minha mãe do meu lado nos
momentos difíceis, nos momentos de alegria e hoje é uma grande satisfação usar essa
tribuna mãe e poder dizer para ti e para todas as mulheres, mas em especial minha mãe,
minha esposa que é minha parceira também, uma guerreira, as mulheres são fantásticas,
os homens tem que se concentrar para poder fazer algo, a mulher tem mil coisas na
cabeça e consegue administrar com tranquilidade. Em especial, a minha mãe que está ali
e do fundo do meu coração eu desejo para ti, mulher especial tu é para mim, t]ao
importante tu é para mim, que Deus me de força para por vários anos eu vir aqui e te
homenagear mãe, te amo. Ver. Leonardo – Saudou todos. Falar sobre mulher é muito
delicado, foi preciso acontecer o que aconteceu naquela fabrica para as mulheres serem
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lembradas. E não é só aquele momento, desde antes, a escravidão, na época medieval a
mulher sofria preconceito e foi preciso aquela fatalidade para ser instituído o dia da
mulher. Infelizmente não conseguimos pega uma data com a delegada, responsável pela
delegacia da mulher, mas em conversa com ela a gente fica sabendo que mesmo hoje,
em 2019, são muitos os casos em que as mulheres se omitem, recebem agressão de seus
parceiros, assédio sexual, tanto na rua, no ônibus, na empresa, apesar de tudo isso tem
que ter um dia da mulher para ser lembrado que não deve ser feito com a mulher,
porque Deus concedeu a mulher para que ela fosse genitora e guardiã da vida, ou seja,
todos nós dependemos de uma mulher. A única criatura capaz de ser forte e incansável,
mas sem perder a ternura do amor, essa é a palavra para vocês mulheres, amor. Eu
também não consigo não pensar na minha mãe quando se fala de mulher, das minhas
irmãs, da minha filha, mulher se resume a uma simples palavra que é muito forte, amor.
Parabéns a todos vocês. Verª. Ieda – Saudou todos. O mais importante das mulheres é a
mãe, e eu ainda tive o privilégio de ter uma mãe guerreira que nem eu tenho e ter dado a
luz a mais três mulheres, então eu contribui para que nós continuemos nessa luta que
dura até hoje, o exemplo está aqui na câmara, que só tem uma cadeira ocupada por uma
vereadora, enquanto nós poderíamos ter meio a meio aqui. A luta continua e é continua,
vocês não sabem o quanto é difícil ocupar essa cadeira aqui, não é fácil, mas eu honro e
eu tenho orgulho por representar as mulheres de Nova Santa Rita. Cada uma sinta-se
representada por essa vereadora porque eu tenho a honra de representa-las. Eu gosto do
que eu faço, gosto do meu trabalho e até antes eu estava falando com o vereador
Guilherme e ele disse assim, mas a senhora, eu disse, estou cansada hoje que foi um dia
quente, passei o dia em sala de aula e o vereador Guilherme, mas tu gosta do que faz,
realmente eu gosto do que eu faço. Eu gosto de lecionar, eu gosto de ser vereadora, eu
gosto do meu trabalho e faço isso com alegria. E as pessoas que fazem isso com alegria
geralmente são as mulheres, elas conseguem diferenciar quando estão com problemas e
deixar os problemas no portão de casa e no portão do seu serviço. Deus as fez raras,
maravilhosas e abençoadas. Ao contrário das joias que são simples metais ou minerais.
Cujo valor é nada perto da magnitude da beleza de uma mulher. Joias são coisas
inanimadas, mas as mulheres são cheias de vida. As joias não enfeitam as mulheres, mas
são as mulheres que enfeitam as joias. O que seria das joias se não houvessem as
mulheres para lhe emprestarem vida e beleza. Mulheres não são joias, estão muito
acima disso. O gênero humano é a coroa da criação de Deus e a mulher é a coroa do
homem, é justamente por isso que Deus deixou registrado o texto dos provérbios 31.10.
Mulher virtuosa, quem a encontrará, o seu valor excede ao das mais finas joias.
Mulheres, cada uma de vocês sintam-se beijadas no coração e que Deus a abençoe,
sempre com a benção sem limites, a cada uma de vocês um beijo. Ver. José Rosales – É
um momento muito especial o dia da mulher. É preciso lembrar que para ter marcado
esse dia precisou ter uma rebelião e muitas mulheres morrerem, muitas ainda estão
morrendo nessa luta pela igualdade e pelo respeito. A gente sabe que essas mulheres
guerreiras estão na luta e tem mulheres que estão na política, tem vereadora, prefeita,
tem senadora, teve já presidente da república, tem caminhoneiras, aliás, em todas as
profissões tem as mulheres, mas muitas vezes não são reconhecidas, muitas vezes
querem explorar o trabalho da mulher. Muitas vezes até fazem o trabalho com mais
perfeição que o homem. Mas não são reconhecidas como tal. É preciso ter esse
reconhecimento. É lamentável que ainda nos dias de hoje, mulheres são atacadas pelos
homens, inclusive dentro das repartições públicas. Até para falar da querida deputada
Maria do Rosário que sofreu uma agressão e foi para a justiça e graças a Deus a justiça
deu assistência. O dia da mulher deveria ser todos os dias. Eu quero deixar um abraço
em nome da bancada do PT a cada mulher, a cada mãe, porque sem as mulheres nós não
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estaríamos aqui. Por isso é preciso manter o respeito e ter respeito com as mulheres.
Muitos, e já vi isso, homens passam pelas mulheres e dizem coisas, talvez a beleza não
seja tudo, porque para mim mulherão é aquela que faz a luta no dia-a-dia, que vai em
busca de conquistas, que não medo de ir à luta para buscar a sua igualdade. Um abraço e
um beijo no coração de cada mulher. Ver. Guilherme – Saudou todos. 1857 centenas de
mulheres não só morreram, foram assassinadas. Assassinadas em uma fábrica têxtil
porque reivindicavam algo que hoje, ainda, é natural e é de direito, que era a redução de
jornada de trabalho e o auxílio maternidade. Mas essa data ela serve apenas como um
marco que ilustra toda essa luta, muito bem colocada pelo vereador Leonardo, que diz
que a luta da mulher vem de muito antes. Quando a igreja por sua vez tinha um regime
praticamente totalitário, a mulher que se voltada contra as ideias da igreja era queimada
na fogueira e considerada bruxa. Então desde o século XV que as mulheres vêm lutando
pelos seus direitos. Essa luta é muito maior do que uma disputa de sexo ou gênero, é
uma luta que transcende e mostra que o ser humano ele deve ser tratado igual, que não
existe ser humano melhor do que outro e pessoa mais importante com maior capacidade
que outro. Essa representatividade dessa data tem que se traduzir em ações abstratas que
a gente não pode apalpar, mas podemos sentir, que é o respeito, a ética, a moral e que
acima de tudo, o vereador Leonardo que me antecedeu falou muito bem, o amor, o
nosso mundo carece de amor e essa data se faz sim necessária para rever esses conceitos.
Depois vocês vão receber desse vereador uma pequena lembrança que diz o seguinte: a
condição das mulheres em uma nação é a verdadeira medida do seu progresso. Vamos
nos remeter ao mundo árabe, países que são banhados a ouro, mas pobre de
desenvolvimento social, de desenvolvimento humano, onde mulheres não podem
mostrar muito mais do que uma silhueta ou uma pequena parte dos seus olhos, mas não
estamos muito longe não. Porque aqui no Brasil o preconceito com a mulher se dá no
dia-a-dia, como muito bem registrou a vereadora Ieda, que se temos uma população
feminina maior que a masculina, porque que nessa casa de representatividade da
população não temos esse valor percentualmente proporcional. Isso tem que ser
refletido sim. E aqui no Brasil existe ainda aquela indignação e aquele preconceito
celetista que é o pior, o velado. Porque a mulher não pode dirigir, agora na hora de
vender o carro bota lá “carro de mulher”, uma hipocrisia do tamanho que a gente não
consegue medir. Falar do que a mulher fez ou do que pode fazer, todos nós vereadores, e
muito bem, pudemos ilustrar. Poderíamos citar Dandara, Tarsila do Amaral, a jogadora
Marta, Maria Quitéria, a Maria Lenk, falo bastante de esportistas porque sou da área,
mas também podemos falar de Maria da Penha, que cuja história revolucionou a nossa
legislação, mas também não podemos esquecer daquelas que de certa maneira
protagonizam sem a mídia ou o reconhecimento, como o caso da professora Elen que
morreu tentando salvar seus alunos da creche que pegou fogo. Mulheres, sejam atrizes,
protagonistas de uma história, de uma nova história, que possamos usar essa data não
mais para refletir, mas celebrar um novo momento e apenas lembrar de um mundo que
não existe mais foi passado. Que vivamos em um mundo onde homens e mulheres,
todos, sejam tratados iguais e com mais respeito. Meus parabéns a todas vocês. Coronel
Jason – Ilustre vereador Mateus Marcon, presidente da nossa casa, tenho muito prazer
de estar presente, saúdo todos os vereadores presentes, mas em especial minha amiga
professora vereadora Ieda, a qual tenho grande satisfação de firmar desde já parcerias.
Eu não quero roubar a cena da minha Tenente Joana, dentista do nosso batalhão, porque
eu gostaria que ela falasse sobre o papel da mulher dentro das forças armadas. Um
ambiente que durante tanto tempo não cedeu espaço para elas. Mas que agora com sua
competência e capacidade tão conquistando esse espaço. Eu quero agradecer ao
vereador Mateus Marcon pelo convite, dizer que o nosso batalhão está de portas abertas
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para recebe-los, estamos aqui para ajudar, estamos aqui para ser parceiros de vocês.
Agradecer também a presença da minha esposa que está aqui presente e de ler um
pequeno trecho, porque depois das palavras do vereador Guilherme, eu fico até
intimidado, mas eu quero ler. Mulher é grandeza, é distinção. Mulher é ímpar, ser
mulher é fazer parte de uma história de luta e de conquista. Uma história rica em
personagens que gritam a verdade. O coração das mulheres é diferente, nós temos que
admitir que é mesmo. É por meio deles, é por meio delas, que conhecemos a parte bela
do mundo. Porque as mulheres são a janela para bondade. Elas são palavra, elas são
canção. Mulher é vida, ela dá a vida. Ninguém espelha tanto a esperança quanto a
mulher. A gente na verdade, homens aqui presentes, deveríamos ajoelhar todas as noites
agradecendo a Deus essa dadiva que recebemos dele. Não há algo que brilhe mais do
que as nossas mulheres, respire mais amor e mais verdade. Obrigado mulheres por
serem tão especiais. Quero chamar agora a Tenente Joana Pereira para concluir as
minhas palavras. Tenente Joana – Saudou todos. Hoje as forças armadas têm aberto um
espaço para que nós mulheres também participemos das suas atividades. Estamos
presentes em diferentes áreas, eu por exemplo sou dentista oficial do exército brasileiro.
Mas também estamos ocupando áreas administrativas, de ensino e mais recentemente
também ingressamos na carreira bélica. Isso mostra como temos conquistado o nosso
espaço. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui e assim como aceitamos o
convite, convidamos a todos que tenham interesse que vão até nossa unidade para
conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Gostaria também de, agora pessoalmente
falando, de dizer que é um privilégio fazer parte de uma instituição como o exército
brasileiro, que é uma instituição majoritariamente masculina, mas que hoje nos recebe
de forma igualitária e reconhece o papel que a mulher tem dentro das forças armadas, a
mulher ela faz diferença dentro do exército brasileiro, nem sempre no detalhe, mas é
importante salientar que hoje eu tenho o privilegio e orgulho de fazer parte dessa
instituição chamada exército brasileiro. Agradeço a oportunidade, parabenizo a nós
mulheres. Muito obrigada. REQUERIMENTO: MESA DIRETORA – No sentido de
que seja realizada uma sessão Solene em Comemoração ao 27º Aniversário do
Municipio, dia 10 de março de 2019, às 18:30, no plenário desta casa, e que a Sessão
Ordinária prevista para o mesmo dia seja antecipada para as 16:00. Aprovado por
unanimidade. Ver. Rodrigo -No sentido de que seja realizada uma Audiência Pública na
Câmara de Vereadores para discutir assuntos referentes a frequente falta de energia
elétrica, tendo como participantes representantes do Executivo, distribuidora de energia
RGE, associações de bairros e comunidade em geral. Aprovado por unanimidade.
ORDEM DO DIA: INDICAÇÕES: Ver. Renato - No sentido de que a secretaria
competente efetue o patrolamento e a colocação de saibro, limpeza de meio fio, pintura
e revisão na iluminação pública em todas as ruas que se faz necessário no bairro
Morretes. Aprovada por unanimidade. No sentido de que a secretaria competente efetue
reparos no asfalto da Rua Loraci da Silva Schultz, bairro Morretes. Aprovada por
unanimidade. Verª Ieda - No sentido de que a secretaria competente analise a
possibilidade de construir uma academia ao ar livre na Rua Carlos de Souza Pereira,
próximo à Escola Vasconcelos Jardim, bairro Morretes. Aprovada por unanimidade. No
sentido de que a secretaria competente efetue o recapeamento do asfalto no trecho entre
a Escola Hélio Fraga e a Farmácia Maxxi Econômica, na Av. Santa Rita, bairro Centro.
Aprovada por unanimidade. Ver. Guilherme - No sentido de que a secretaria
competente realize a pavimentação da Rua da Prainha, bairro Morretes. Aprovada por
unanimidade. No sentido de que a secretaria competente realize a pavimentação da Rua
Pastor Júlio Adão Michel, bairro Morretes. Aprovada por unanimidade. Ver. Jocelino No sentido de que a secretaria competente efetue a colocação de uma parada de ônibus
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na Rua Vilson Xavier, em frente ou próximo ao CTG Sovéu de Ouro, bairro Berto Círio,
sentido Centro/bairro. Aprovada por unanimidade. No sentido de que a secretaria
competente efetue a construção de passagem elevada para pedestres sobre o córrego que
corre por baixo de lado a lado e passa por baixo da Av. Getúlio Vargas, ao lado do nº
3818. Aprovada por unanimidade. Ver. José Rosales - No sentido de que a RGE SUL
realize estudo de viabilidade de extensão de rede de energia elétrica, visando o
atendimento de moradores da Rua Adalberto Martins Viegas, bairro Caju. Aprovada por
unanimidade. No sentido de que a RGE SUL realize estudo de viabilidade de extensão
de rede de energia elétrica, visando o atendimento de moradores da Rua Sepé Tiarajú,
bairro Berto Círio. Aprovada por unanimidade. Ver. Ildo - No sentido de que a
secretaria competente efetue a instalação de câmera de monitoramento na Rua Amilton
Amorim, esquina com a Rua João Correa, bairro Sanga Funda. Aprovada por
unanimidade. No sentido de que a secretaria competente efetue a instalação de câmera
de monitoramento na Rua Pró Álcool, esquina com a Rua Alcides Amorim, bairro
Sanga Funda. Aprovada por unanimidade. Ver. Rodrigo - No sentido de que a
secretaria competente estude a possibilidade de construir rede de escoamento pluvial
nas ruas Dona Nena e Arnaldo de Souza, bairro Pedreira. Aprovada por unanimidade.
No sentido de que a secretaria competente estude a possibilidade de construir rede de
escoamento pluvial na Rua “A” do Loteamento Recanto do Sol, bairro Pedreira.
Aprovada por unanimidade. Ver. Paulo Vargas - No sentido de que a secretaria
competente tome as devidas providências no sentido de regulamentar o sistema de
transporte por aplicativos e efetue fiscalização dos taxis clandestinos que têm circulado
no Município. Aprovada por unanimidade. No sentido de que o Poder Executivo
providencie lançamento de edital para que venha se estabelecer no Município um
Cartório de Registro de Imóveis. Aprovada por unanimidade. Ver. Leonardo - No
sentido de que a Corsan analise a possibilidade de adquirir um gerador de energia
elétrica para unidade localizada em Nova Santa Rita, para evitar o corte de fornecimento
de água no Município que ocorre pela falta de energia elétrica prejudicando o
funcionamento da casa de bombas dessa unidade inaugurada em 2004. Aprovada por
unanimidade. PAUTA: PROCESSO Nº 048/19: PROJ. RESOLUÇÃO Nº 001/19 –
De autoria do Vereador Jocelino Rodrigues - Veda o pagamento de diárias aos
vereadores e servidores de cargo em comissão da Câmara de Vereadores de Nova Santa
Rita. Dada a 1ª pauta. PROCESSO Nº 057/19:
PROJ. LEI Nº 002/19 – De autoria
do Vereador Guilherme Mota - Proíbe a distribuição e a venda de canudos flexíveis
plásticos descartáveis em restaurantes, bares, lanchonetes, quiosques e estabelecimentos
similares, ou por ambulantes, no Município de Nova Santa Rita. Em discussão – Ver.
Guilherme – Como o projeto está indo para primeira pauta e nós temos aqui uma
vereadora que é especialista em meio ambiente, que é a vereadora Ieda, o projeto nada
mais é do que uma tendência que vários municípios vêm fazendo, porque um dos
maiores agressores ao meio ambiente como todos sabem é o plástico. E o canudo
plástico ele tem uma característica peculiar que peixes, aves, enfim, animais de pequeno
porte acabam ingerindo. Diversos grupos defensores de animais e relacionados ao meio
ambiente conversaram comigo e colocaram a importância desse projeto. Por isso
convido os colegas vereadores que tenham conhecimento de mais grupos que tenham
como a defesa do animal, do meio ambiente, a sua bandeira, que venham se juntar a
essa causa e aprovar esse projeto que certamente tem uma importância a longo prazo no
nosso município e por consequência no nosso planeta. Verª. Ieda – Venho
complementar as palavras do vereador Guilherme e olhar para a minha assessora ali que
ela estava com esse projeto pronto desde o ano passado e devido as minhas atividades
como presidente e familiares, acabei não entrando com o projeto. O plástico é um dos
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maiores poluentes do nosso planeta e como o vereador Guilherme falou, os pequenos
animais pelo tamanho do canudo, ele é acessível e geralmente por estar doce, como
usamos geralmente em bebidas adocicadas, isso faz o chamarisco principalmente para
as aves. As vezes animais que estão com cede, principalmente na praia, são largados os
resíduos, infelizmente nossos cidadãos não tem ainda essa conscientização que eu
produzo o meu resíduo e eu tenho que levar ele para casa, se eu não achar uma lixeira
eu tenho que levar para casa. Infelizmente a gente se depara com isso no dia-a-dia e isso
vem acarretando a morte de vários animais inofensivos. É um projeto que está correndo
quase todas as cidades brasileiras. Parabéns vereador, estamos juntos na luta. Dada a 1ª
pauta. PROCESSO Nº 064/19: PROJ. LEI Nº 003/19 – De autoria do Vereador
Alexsandro Ávila - Obriga as Unidades de Saúde Municipais a publicar as listas de
espera e dá outras providências. Dada a 1ª pauta. PROCESSO Nº 091/19:
PROJ.
LEI Nº 001/19 – De autoria do Vereador Rodrigo Aveiro - Inclui § 1º e § 2º ao art.
40; renomeia o parágrafo único para § 1º, alterando-se sua redação original e inclui o §
2º, § 3º, § 4º, § 5º ao art. 49; altera o art. 53 e inclui parágrafo único; todos da Lei
Municipal nº 209/1995, que dispõe sobre o Código de Posturas do Munícipio e dá
outras providências. Dada a 1ª pauta. EXPLCAÇÕES PESSOAIS: Ver. Alex – Eu
queria fazer uma saudação ao meu amigo e agora companheiro de partido Peter que se
filiou ao PTB, saindo do PRB, que era o partido que ele concorreu a deputado estadual e
hoje vem com sua experiencia, com sua liderança participar do PTB. A sigla partidária
do PT, onde simpatizo muito, mas não poderia deixar de vir a tribuna e dizer para os
representantes dessa bancada, de ter o líder da bancada um suplente de vereador que fez
200 e poucos votos, usar esse espaço e as duas oportunidades que teve vem a tribuna
mentir mais uma vez. Eu tenho que vir a tribuna e dizer que o vereador é mentiroso,
como eu tinha dito a semana passada. Aí o vereador vai no jornal estação e publica mais
uma vez a inverdade. Quando esse vereador disse que a brigada militar estava fechada
no centro de Santa Rita, está aqui, cadeado, não tem atendimento à população e o
vereador foi lá, fez um cenário e novamente faltou com a verdade. Lamentável. Está
aqui para quem quiser ver o portão cadeado da brigada militar aqui do centro. Esse
vereador já foi no 15º conversar com o comandante para buscar mais efetivo para que
seja aberto a brigada militar. Agora não usa um jornal para denegrir a imagem de
alguém que vem aqui e fala a verdade. Mais uma vez vejo o esclarecimento do lado da
administração apavorada, porque negou as vagas para aquelas crianças de Portão, nego
a micro escolar. O PT que diz que luta pelos direitos dos menos favorecidos e na
verdade deixou aquelas crianças lá sem a micro e sem o direito de se matricular. Está
aqui também para quem quiser ver o que a diretora entregou para os pais. Agora digo
para vocês, estou faltando com a verdade? Mando procurar a ouvidoria para dar
explicação, agora me pergunta de quem é a ouvidoria, trabalha para quem, para
administração do PT. Esse vereador mentiroso vem aqui, quer pôr os funcionários do
Cine contra esse vereador, dizendo que os funcionários que trabalham lá não estão
fazendo um bom serviço, de maneira nenhuma. Agora o secretario que estava lá que
respondia pelo Cine, esse aí sim eu afirmo, não tem caráter para estar lá. Agora jamais
vou contra os funcionários, eu reconheço a pessoa que está lá, se dedicando. Na história
do nosso município, o Cine foi parar nas imprensas, no jornal, na televisão, que a
polícia federal foi lá e prendeu meia dúzia, nessa administração do PT. Até hoje os
computadores estão presos na polícia federal. Não voltaram para Nova Santa Rita na
história dessa administração. Eu vejo esse vereador vir usar a tribuna e falar da saúde
que está precário, seis anos de governo, o que eles fizeram com o posto de saúde? Tem
um examezinho de sangue? Tem uma máquina de radiografia, que nem ele falou? Não
tem, é precária a situação, e 6 anos no governo, aí esse líder da bancada usa a tribuna
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para mentir para a comunidade, pelo amor de Deus. Aos demais vereadores do PT, que
tem vereadores bons, têm que rever essa situação e pôr gente realmente qualificada para
defender a bancada deles. Grande abraço a todos e uma boa semana. TRIBUNA
POPULAR: Presidente do Grêmio esportivo 15 de janeiro. Valdomiro – Venho
como cidadão de Nova Santa Rita e presidente do grêmio esportivo 15 de janeiro
representar nosso esporte. Canoas está com problemas sérios na parada para Santa Rita.
Inverno e verão o povo sofre muito. Eu sofri muito na antiga legislação, não tinha nem
espaço para esperar o ônibus. E a chuva pegando. Faz 10 anos que estou sofrendo com a
saúde no nosso município, tenho gente da família doente que está sendo tratada. Vai na
farmácia não tem remédio, não pode marcar nada sem receita. Nós queremos respeito. A
comunidade de Santa Rita não é cachorro para estar sofrendo trabalhando sem ônibus e
sem saúde. Boa noite a todos. 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 vicepresidente.

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