ATA Nº 006/2019 – 3ª SESSÃO ORDINÁRIA – 12/MARÇO/2019 – Ao decimo
segundo 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: PRB/ PT / MDB / PTB / PDT. GRANDE
EXPEDIENTE: Ver. Rodrigo Aveiro / Ver. José Rosales / Ver. Mateus Marcon / Ver.
Ildo Maciel da Luz / Ver. Guilherme Mota / Ver. Paulo Vargas /Ver. Alexsandro Ávila /
Ver. Leonardo Vieira / Renato Machado / Ver. Jocelino Rodrigues e Verª Ieda Bilhalva.
EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Ver. Ildo Maciel da Luz / Ver. Alexsandro Ávila / Ver.
Renato Machado / Ver. Rodrigo Aveiro / Ver. Mateus Marcon / Ver. Guilherme Mota/
Ver. José Rosales / Ver. Leonardo Vieira / Ver. Joselino Rodrigues / Ver. Paulo Vargas e
Verª. Ieda Bilhalva. Verª Ieda solicitou a inclusão de um pedido de providência.
Acatado.
Ver. Jocelino solicitou a inclusão de Requerimento. Acatado.
EXPEDIENTE: Foi feita a leitura do Boletim nº 006/19. COMUNICAÇÕES DE
LIDERANÇAS: Verª. Ieda – Saudou todos. Essa semana comemorou-se a semana da
mulher e o partido do PRB já está na segunda edição do troféu Mulher nota 10 do Rio
Grande do Sul. Ano passado já foi a primeira edição e agora se repete no dia 17 de
março as 16hr no teatro Dante Barone na assembleia legislativa. São escolhidas dez
mulheres de renome no Rio Grande do Sul que fizeram trabalhos relevantes desde as
recicladoras até as delegadas de polícia. São todas reconhecidas em todos os seus
âmbitos de desenvolvimento profissional. Infelizmente, nos deparamos essa semana
com a pronuncia de um colega vereador de Nova Petrópolis, aí eu vim dizer que a
imunidade parlamentar ela é válida, mas tem que ser dentro do respeito. Muitas vezes a
gente pode falar nessa tribuna o que quer, porque a gente tem uma imunidade
parlamentar, nada acontece quando a gente fala absurdos. E esse vereador foi infeliz
dizendo que mulher decente não apanha. Nós temos que ver o que é o feminismo e o
femismo, essas coisas que estão se confundindo. A mulher procurar os seus direitos, e o
movimento feminismo não é o femismo. O homem machista é ruim, nem todos os
homens são machistas e assim as mulheres, tem as adeptas ao movimento do feminismo,
mas isso não significa que elas queiram ser mais que os homens e nem podemos ter, não
podemos ser mais que os homens, a gente não tem a força bruta do homem, a gente não
tem a força braçal do homem. A gente tem a força do coração que é diferente. Só para
ficar esse lembrete, em nome do PRB mulher de Nova Santa Rita, eu deixo esse recado
para todos nós que temos que pensar, pensar o que falar, depois das palavras jogadas
não tem retorno. Fica o convite, não é uma atividade exclusiva do PRB, a gente convida
todas as mulheres do Rio Grande do Sul e inclusive, a gente não da premiação só para
as mulheres do PRB, a premiação é diversificada, vários partidos recebem essa
premiação no troféu Mulher nota 10 do RS. Ver. José Rosales – Saudou todos. Pegando
um gancho na fala da vereadora Ieda, ela falou da semana da mulher, mulheres que
apesar de ter uma lei que as protege, ainda falta muito para que as mulheres não sejam
agredidas e que bom que prenderam os dois primeiros assassinos que mataram a
vereadora Marielle Franco e o seu motorista. E espero que busquem todos os culpados,
inclusive os mandantes. É preciso apurar sim todos os fatos, a é um fato político, contra
mulher, mas é importante que nós registremos isso. Parabéns a nossa polícia, a nossa
justiça que está investigando e buscando os culpados. É preciso colocar aqui também
nesta tribuna e na última sessão fui questionado aqui pelo vereador que está acostumado
a ofender os parlamentares e secretários. A questão é porque o Zé Rosales é o líder da
bancada do PT, certamente porque tem credibilidade de fazer esse trabalho, de estar
construindo junto com os parceiros de bancada do PT e os demais vereadores. Eu quero
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deixar registrado aqui que não se preocupem com o Zé Rosales que é o líder da bancada
do PT, uma coisa eu tenho certeza, que eu não irei trocar de partido e por isso que estou
aqui liderando a bancada do PT. Eu não sei porque que ele ataca alguns vereadores, eu,
o vereador Guilherme, eu acho que cada um tem que fazer o trabalho e mostrar aquilo
que é a realidade. Por duas sessões ele traz o assunto aqui das crianças de Portão,
dizendo que a secretaria Elaine nega as vagas para as crianças, o que não é verdade. É
preciso dizer aqui que isso se deu por uma denúncia do vereador que vem na tribuna
dizer isso, lá no ministério público. As crianças estudavam aqui sim e usavam o
transporte escolar, mas vinham pegar o transporte na divisa do município. Por causa
dessa denúncia do vereador, o ministério público decidiu que cada município cuide de
suas crianças, está lá, é decisão do ministério público. Ver. Jocelino – Saudou todos.
Hoje é um dia muito triste para mim e para minha família, hoje se completa um ano do
falecimento do meu pai, é uma perda imensa e cada ano que passa, passa a cair a ficha
sobre esse fato. Quero parabenizar o vereador e colega Guilherme de uma emenda
parlamentar que trouxe para nosso município através do gabinete do Biolchi para
prestigiar o município e também para comtemplar o esporte clube Caju, lá existem
lideranças no campo, da qual estão se empenhando muito para que o clube aconteça,
para que o esporte aconteça, assim como em outros bairros também, cada um dentro das
suas limitações vem ajudando e contribuindo com o esporte. Com esse incentivo,
vereador, continua motivando alguns projetos sociais de algumas pessoas que vem
fazendo um excelente trabalho de projeto social, como no Caju, que é seu assessor que
hoje coordena, como loteamento popular que é um projeto da Vanessa, filha do Ricardo,
é um projeto excelente, é uma baita dedicação dela e toda a sociedade engajando no
esporte e fazendo isso acontecer. Parabéns pela emenda, mais uma que vem a somar ao
executivo. Essa semana também estive fazendo algumas críticas ao governo, não o
governo em si, mas uma publicação sobre um fato, em algumas pilhas que tinha lá no
parque Olmiro Brandão, porque na publicação foi escola e a diretora ficou muito
chateada com isso. O meu posicionamento sempre, eu sou sempre a favor de um projeto
que seja a favor do povo, eu tenho um mandato de vereador e meu compromisso não é
com a prefeita, meu compromisso é com aqueles eleitores que se comprometeram
comigo, eu devo isso para eles, e meu comprometimento é com todos aqueles que
pagam meu salário. Sendo assim, o fato ocorrido, houve muitas críticas, devido essa
críticas, sobre outras coisas que eu venho cobrando, sobre próximo a creche, a escolinha
Vó Edite, aquele chão, o que se criou em volta, sobre reuniões que já tivemos aqui, que
não cabe a secretaria da educação, mas sim a outras secretarias que tomem realmente
uma providencia. Diante de tudo isso, hoje eu começo a fazer uma nova política, e não é
uma política raivosa, é uma política de diálogo, uma política de dois anos que se
desembarca do governo e que sai da base do governo. Mas não é para fazer uma
oposição, é apenas, eu quero o meu direito do qual foi dado pela urna, direito dado pelo
povo, essa procuração dada pelo povo de exercer a minha função de vereador e de usar
meus cinco minutos de tribuna para expor para a sociedade, dizer para eles que nem
tudo está maravilhoso, tem muita coisa boa e não há sombra de dúvida, no meu ponto
de vista, uma das melhores prefeitas do município, isso eu concordo, mas temos muita
coisa para fazer e comodismo para mim não serve. O bom para mim não é o perfeito.
Não me vendo por cargo, não me elegi prometendo cargo. Ver. Leonardo -Saudou
todos. Gostaria de falar um pouco sobre nosso trabalho. Nós temos um trabalho e
gostamos de ter resultados. Na semana passada recebemos uma queixa de moradores da
Boqueirão do Caju, que sua neta estava chegando com quase uma hora de atraso na
escolinha, e é preocupante mesmo. Eu e minha assessora fomos dar uma volta de ônibus,
fizemos todo o percurso e para nossa surpresa, surpresa do diretor da escola, surpresa do
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Everton que é o encarregado pelo transporte escolar e também da própria empresa.
Chegou na escola Tiradentes não cabia os alunos dentro do ônibus. Aí a gente achou que
estava culminando esse atraso para essa menina chegar lá na escola, ela embarcava na
Boqueirão. Do Caju para descer no Berto Círio. Ali a gente conseguiu auxiliar,
auxiliando o motorista até o desembarque dessa criança e de todas as outras, tinha mais
de 150 crianças dentro. E a tarde nos reunimos e achamos a solução. A partir de ontem
essas crianças já contam com mais uma linha de ônibus que está desafogando esse
gargalo, sendo que essas crianças da escola Tiradentes vão ter o ônibus com partida da li
via Boqueirão Do Caju, voltam pela parada 20 e vem escola Santa Rita. Como eu disse,
a gente trabalha em cima de resultado, porque eu penso que um trabalho sem resultado é
em vão. Também gostaria de pedir aos colegas vereadores, que todos que tem sua base
lá em Brasília, que apoiaram seus deputados federais, que façam um diálogo com eles a
respeito da reforma trabalhista. Hoje eu estava escutando rádio e a cesta básica em Porto
Alegre é em torno de R$ 440, uma das cestas básicas mais cara do país. E de 2016 a
2017, independente de governo, foram dados quase um trilhão de isenções para grandes
empresas, principalmente na área da previdência. Creio que o déficit não é do
trabalhador, está nos grandes, grandes empresários que muitas vezes o seu capital nem
está aqui no país, levam esse dinheiro para fora do país. Nessas contas fantasmas que
muitos empresários têm, vou citar só a JBS para vocês terem ideia. É uma empresa que
tem aqui, fatura aqui e está investindo, atualmente a JBS está construindo um frigorifico
novo no Paraguai. Podem se preparar, logo ela terá que pagar esse empréstimo que ela
fez, ela vai saltar do país e vai deixar o nosso país a ver navios. Peço aos meus colegas
vereadores, quem tiver sua representação lá em Brasília, que peçam para que esses
deputados votem contra a reforma da previdência, porque o gargalo não é o trabalhador
e sim as isenções dadas as empresas. GRANDE EXPEDIENTE: Ver. Ildo – Saudou
todos. Eu venho nessa tribuna simplesmente para fazer um convite, dia 15 sexta-feira,
estará acontecendo a 16º festa do arroz orgânico, da grande Porto Alegre, promovido
pela Cootap, vai ser um grande evento e a gente convida a população, independente de
sigla partidária, convidamos a comunidade de Nova Santa Rita para participar,
confraternizar essa luta, essa conquista dos assentados, qual eu me faço parte, sou um
assentado também e sempre defendemos essa ideologia. Hoje nós temos nos nossos
assentamentos grandes produções de produtos orgânicos que é exportado para outros
países. Esses dias eu estava vendo aquela ajuda humanitária aqui do governo federal lá
para a Venezuela, eu estava vendo o leito, aqui que é produzido pelos assentados. E o
ingresso tem direito a um kit de arroz, enfim, um boné, é 10 reais para almoçar. É mais
uma questão de confraternizar e eu deixo o reforço aqui e convido a população. É uma
conquista nossa, do município. Ver. Guilherme – Saudou todos. Eu tive entre a minha
caminhada na secretaria, conversando com alguns secretários e devido ao que foi dito
em outras sessões aqui, me preocupei e fui conversar pessoalmente com a secretaria Ana
Paula. Faço um parêntese para elogiar, primeiramente a educação, a capacidade técnica
e a maneira como ela conduz a pasta dela. Digna de muitos elogios. Mas, entre as
conversas que tivemos, resolvi vir aqui e salientar um pouco do que foi feito por essa
secretaria. E muito me orgulha essa secretaria, porque foi uma secretaria que durante 4
anos foi gerida pelo meu partido, ela teve contribuições incisivas através de emendas
parlamentares do primeiro mandato e do segundo mandato, especificamente pelo meu
colega de bancada vereador Gugu. E aí podemos citar que começando por algo que era
tão básico no nosso município, que se falava e quando se falava em saúde aqui no
município, era tão precária a situação que a primeira coisa que se vinha à tona, precária
do sentido da infra, porque não podemos jamais, nós temos aqui um funcionário da
saúde cujo devemos total respeito, que é o Paulinho. Mas aí eu vim aqui, não era
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vereador, nunca tinha concorrido a nada, eu vim olhar as sessões e eu via falar de
ambulância. Fato que quando assumimos o município tinha uma ambulância sucateada.
Hoje nós temos três ambulâncias e a saúde tem se feito fundamental no apoio, meu
colega Pedal, que foi muito bem-sucedido quando esteve na diretoria de esportes que sei
que precisou muitas vezes da saúde, da ambulância, para os eventos esportivos do
município e nunca lhe foi negado. Também lembro dos postos de saúde e acho
interessante que lá no nosso bairro Morretes tinha uma placa lá que falava da obra do
posto de saúde do secretário João Albino, para quem não conhece, foi o primeiro
secretário de saúde da história do nosso município. Grande homem. Mas fazia 20 anos
que não havia investimento público lá. E assim foi na reforma do posto da pedreira, na
reforma do posto do centro, com as emendas que trouxemos somando R$ 700 mil, foi
comprado mobilha, aí tivemos a brilhante ideia junto com o executivo de construir o
centro de especialidades. Que revolucionou a saúde no município e ali naquela tocada já
conseguimos fazer o convenio com os exames laboratoriais que dobrou o número de
exames, acabando com a fila. A estratégia saúde da família, a estratégia da família rural,
que facilitou a vida de muita gente. Sabendo da demanda de alguns exames, trouxemos
o Neuro, trouxemos também a fisio, os exames de colposcopia, a ecografia. A nossa
saúde fez muito pelo município. Ver. Alex – Saudou todos. Escutando atenciosamente o
vereador Guilherme dizendo que a saúde está uma beleza, espero que as pessoas que
estão aqui gravem e levem isso para fora, a cidade que está uma beleza a saúde. Aí eu
vou dizer para aquela senhora que está a 4 meses esperando uma consulta, um
tratamento de câncer e não conseguiu seu encaminhamento, está morrendo em casa.
Mas o vereador Guilherme está dizendo que a saúde está uma beleza. Diz para mim o
que avançou na saúde. Tem um raio-x no posto do centro? Tem um exame de sangue no
posto de saúde do centro? Há 6 anos essa administração do PT está no governo,
administração passada a arrecadação era 45 milhões, essa administração é de 141
milhões, aí tu vens dizer para mim vereador e para os demais que a saúde está uma
beleza. Tudo no nosso município dependendo de Canoas. Nada a gente resolve aqui o
nosso município. Felizmente é assim. Quando não era no município vizinho, é em outro
município. Referente a saúde, a gente vê aquelas pessoas que estão trabalhando ali no
plantão, dando seu máximo e tu entra lá dentro para ver o recurso que eles têm. há
poucos dias atrás quando assumiu a secretaria Ana Paula, eu tive que ir no posto de
saúde comunicar que não tinha papel para secar as mãos. A mais de semanas estavam
implorando papel. Aí quando o vereador que foi solicitado para ir ali, o papel apareceu
ligeiro. Estou falando alguma inverdade? Aí vão trazer o complexo de saúde para o
centro da cidade. Aí em reunião quando estravam mostrando a planta, o projeto, eu
perguntei onde é a sala do raio-x, não tem, onde é a sala do laboratório, não tem também,
pelo amor de Deus, está avançando o que? O município está arrecadando 141 milhões, é
uma vergonha vereador o senhor usar a tribuna para dizer que a saúde está boa. Está um
caos. Vai lá no posto de saúde e senta lá engomadinho, do jeito que o senhor é, para ver
quantas pessoas vão lá implorar seus encaminhamentos. Se o senhor ficasse na câmara,
o senhor iria ver quantas pessoas entram no meu gabinete pedindo para eu ir lá na saúde
ajudar. Por que estão esperando há mais de anos e o senhor cara de pau, todo bonitinho,
vem aqui dizer que a saúde está boa, pelo amor de Deus, acho que a gente tem que vir
aqui e falar o que realmente tem que falar. Fizeram o pavimento e agora estão asfaltando
o centro, muito bom, mas demorou muito para isso acontecer. Foi buscar emenda para o
esporte, mas tem muita coisa mais importante que o esporte. Arquibancada no Caju,
porra vereador. Não seja demagogo, quando vier aqui, fala o que realmente é. A nossa
saúde tem que melhorar muito, porque a arrecadação do município, arrecadou muito. É
totalmente diferente das administrações que passaram. Se as administrações que
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passaram não fizeram e não foram reeleitas, porque realmente não fizeram. Agora, essa
está a seis anos no governo e diz para mim o que melhorou, tem um raio-x ali? Tem um
laboratório? A, as ambulâncias voltaram, concordo contigo, mas não tem motorista, tem
duas ambulâncias paradas e uma funcionando e o vereador Gugu trouxe a emenda. O
posto do Berto Círio trabalhava ate as 22hr quando era o prefeito Chico Brandão, hoje
sexta-feira até o meio dia, não tem atendimento na parte da tarde. Vai dizer para mim
que melhorou? Município está crescendo uma barbaridade e eu não vejo evolução
nenhuma. Aí vejo o vereador falar bonito e dizer que está uma beleza, espero que isso
saia para rua. Para realmente o senhor sair na rua e ir lá tomar um chimarrão, conversar
com as pessoas que vão lá buscar atendimento na secretaria da saúde. Aí sim tu vais ver
como está a saúde. Boa semana a todos. Ver. Leonardo – Saudou todos. Gostaria de
falar sobre um projeto de minha autoria que está entrando na casa hoje, qual todos os
vereadores já têm em seu gabinete, que estabelece diretriz para a política municipal e
proteção, inclusão e acompanhamento educacional para alunos com epilepsia.
Vereadora Ieda sabe muito bem disso. O Rio Grande do Sul, nós aprovando essa lei, vai
ser o primeiro município do estado a ter essa lei, porque as crianças com epilepsia, ano
passado a gente estava em uma reunião de família com a Eliane secretaria de saúde, e a
gente comentando sobre as síndromes e ela disse: como tem hoje crianças com déficit
de atenção. Só que pelo não conhecimento das mais de 2000 síndromes da epilepsia,
essa criança muitas vezes é diagnosticada com déficit de atenção. Mas dentro dessas
síndromes, tem uma síndrome da epilepsia conhecida como ausência de memória. Essa
criança fica ali paradinha e muitas vezes os professores acham que a criança é desligada,
isso prejudica no aprendizado dela, assim como outras síndromes. Eu fui a São Paulo
buscar informações sobre a epilepsia e fiz um contato muito grande com o instituto
brasileiro de epilepsia e com a associação brasileira de epilepsia, lá conheci muitos
casos, de uma menina, na primeira festa que ela saiu com 15 anos ela teve uma
convulsão e ao chegar no posto de saúde o atendente disse, deixa ela de lado que isso aí
é droga, logo vai passar, ali dentro ela teve mais duas crises. São casos que para vocês
de repente pode ser meio irrelevante, mas é muito importante para muitas famílias da
cidade, eu garanto para vocês que vai ser muito importante aprovarmos esse projeto
aqui na câmara. Porque nós temos o apoio da associação brasileira de epilepsia, o qual
pediu nosso engajamento total nesse projeto, porque muitas crianças passam por isso e
não tem essa assistência. Também já solicitei ao Mateus, que agora diz 25 ao dia 30, é a
semana de conscientização e informação da epilepsia, dia 26 vai ser o dia internacional,
já solicitei ao Mateus o qual acolheu de bom grado que ele vai iluminar a câmara de
roxo, no dia 25 ao dia 30, porque o roxo simboliza a solidão e quem tem epilepsia se
sento muito só. Vereadores, de antemão, peço a vocês que leiam com atenção esse
projeto. Estou vendo também com o Esporte Clube Internacional que também está
sendo solidário a causa e no dia 25 ao dia 30 também vai iluminar o Beira Rio com luz
roxa. Ver. Renato – Saudou todos. Falar um pouco do orçamento a nível do nosso
município, colocado aqui por outros vereadores, que lá em 2012 era 40 milhões e hoje,
seis anos depois, é de 141 milhões. Quando se tem dinheiro se constrói, quando não se
tem dinheiro, não se constrói. Hoje prenderam dois suspeitos da morte da vereadora do
Rio de Janeiro e também lembrar que da mesma forma, mesmo tratamento, o presidente
da república foi esfaqueado, que também possa ser investigado a mando de quem.
Porque prender o peixe pequeno é fácil, e eu gostaria muito de saber a mando de quem o
presidente foi esfaqueado, como também a mando de quem mataram a vereadora do RJ.
Nós observamos a fala de cada vereador aqui e eu tenho que descordar de alguns,
quando se fala na saúde. Hoje nós temos um laboratório no município, que leva no
mínimo, falando por baixo, 30 dias para dar um resultado de exame de sangue. Porque
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os médicos olham para ti e prescrevem exame né, não tem muito o que fazer. Já
aconteceu de esperar 90 dias, eu estou falando por baixo. Eu passei por isso também, a
temos aparelho de ecografia, temos aparelho de ecografia, mas esse aparelho é préagendado as consultas, os exames para fazer, porque eu tive no posto 10hr da manhã,
consultei com o médico, o médico me deu um cartão que eu conseguiria uma ecografia
mais barata lá no hospital Nossa Senhora das Graças em Canoas, a mando do médico
daqui. Então que aparelho de ecografia é esse? Não para atender a comunidade no dia-adia, que é o que precisa. Nós precisamos avaliar muito. Quando eu vejo aqui vereadores
que falam que melhorou muito a saúde no município, eu vivo entristecido, porque a
realidade não é essa. Enquanto nós tivemos um laboratório que leva no mínimo 30 dias
para fazer um resultado de exame de sangue. O aparelho de ecografia que tem que ser
agendado, é bom, mas não é o suficiente para atender a demanda. Não está bom não. E
as pessoas que chagam nessa casa todos os dias, e não é só aqui, é em Canoas, na Ulbra,
no pronto-socorro, não podemos dizer que a saúde em Santa Rita está uma beleza
porque não está. Eu fico triste quando ouço que nossa saúde está uma beleza porque
todo mundo sabe que não está. Ver. Jocelino – Saudou todos. Saúde é um assunto
realmente muito delicado. Porque de certa forma a gente fica triste, porque realmente
foi feito bastante coisa para melhorar a saúde, reformas de posto, emendas
parlamentares, nós fizemos também através de uma emenda do PRB, o transformador
que era uma necessidade também. E os onze vereadores aqui nessa casa também
aprovaram através da LDO, o aumento do recurso para a farmácia básica, já existia a
falta de medicamentos na minha época, mas essa casa aprovou o recurso de R$ 800 mil
e ainda os medicamentos que são disponíveis na farmácia popular, a gente passa a não
comprar para poder sobrar esse recurso, e assim mesmo não está dando. E ainda assim
continua tento falta. É lamentável essa situação, entendo que o estado não está
repassando recurso. Governador atual não está cumprindo a sua promessa de campanha,
que disse que iria melhorar tudo e está aí mais uma vez podemos dizer que o gringo
estava certo. Reconheço o esforço de cada trabalhador da saúde, porque todos ali dão o
seu melhor, existem falhas, como qualquer setor. Mas eu fico muito triste quando ficam
tropicando no problema e não tomam posicionamento. Um peso sobre a minha decisão,
foi um pouco de vergonha do que se passou final de semana. Levei até o posto de saúde
uma senhora de 77 anos. Ela ficou no soro, numa poltrona velha toda rasgada. E o
suporte do soro todo enferrujado. Dentro da área da saúde. E aí nós vereadores fizemos
o nosso papel. Eu através de gabinete do deputado do MDB, o conjunto MDB, veio
R$ 600 mil para a saúde. O ano passado minha primeira emenda foi R$ 120 mil,
também para a saúde. Os kit's odontológicos que estão sendo comprados para o
complexo novo, também para a saúde. A ambulância pedida, para o deputado, para que
ficasse disponível no bairro Berto Círio, uma ambulância nova para facilitar o serviço e
que fosse reformada as do centro, e não teve. Quando eu fiz os pedidos em janeiro, tinha
a questão do Mais Médicos, um esforço incansável da secretaria que foi até tarde, me
corrige se eu estiver errado, tentando cadastrar médico para que no outro dia não
faltasse atendimento. Eu reconheço isso também. Mas o município tem dinheiro, e não
se pode cortar recurso da saúde, da educação e da secretaria de obras. Sem dinheiro, ali,
não há como fazer. Mas hoje, a questão do dinheiro, a gente não tem como questionar
porque as emendas vieram, e aí tu vai lá na Ata, qualquer cidadão, está liberado, 2018
registrado em Ata, o conselho da saúde, que uma das emendas que eu trouxe, era para
comprar prótese dentaria, a grosso modo, chapa, para atender uma lei municipal. Está
casa aqui também aprovou e depois a prefeita vetou e foi acatado na casa. A questão no
projeto de minha autoria, de minha consulta, que iria facilitar muito o processo e temos
várias questões, o assunto da saúde é muito complexo. Temos várias questões de saúde
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que iria facilitar muito os processos, porque medico de atendimento básico não tem
nenhum recurso dentro da unidade para fazer exame, mas o executivo tem que dar
prioridade para essa pasta. Saúde, educação, segurança, obras, para que o trabalho
continue e o pessoal realmente não fique desassistido. Verª. Ieda - Saudou todos.
Fazendo um resumo, sou a décima primeira a falar hoje, eu vou fazer um resumo de
todas as falas que eu ouvi aqui. Bom, nós temos um comparativo aqui de orçamento,
mas a gente esquece de fazer um comparativo de pessoas, né. 20 anos atrás nós éramos
9 mil moradores, hoje nós somos 30 mil moradores. Nós tínhamos na escola 200 alunos,
hoje nós temos escolas com 1000 alunos, então nós temos que ver que a nossa
população cresceu e cresce a cada dia, e eu não consigo com R$ 40 milhões que
arrecadava a 20 anos atrás, hoje não ia ter nada aqui, absolutamente nada. Porque não ia
atender a demanda de 30 mil pessoas. Que mais ou menos é isso, o ultimo IBGE foi 26
né, então nós temos que ver isso. Teve progresso? Teve. Só não vê quem não quer. O
atendimento da saúde, nossa referência é Canoas, nós não temos um hospital e não
temos condições de sustentar um hospital. E é muito demagogo alguém que discursa e
promete um hospital, porque isso não cabe para uma cidade de 30 mil habitantes. E aí
Canoas é a nossa referência. E eu só deixo um bom pensar quem é que governa Canoas,
hoje a dois anos? E porque a saúde está um caos. A é coisa do passado, pode ser, mas
dois anos já poderia ter melhorado alguma coisa. Tem merenda faltando nas escolas
infantis de Canoas e alunos mandados para casa porque não tem merenda. E também o
governador do estado no qual eu votei, eu não escondo o meu voto porque sou uma
pessoa que nunca vou lidar com demagogia, e vocês nunca vão ver está vereadora fazer
demagogia nesse palanque, eu votei no Eduardo Leite e estou descontente. Com projeto
hoje que ele vai fechar as bibliotecas e vai acabar os projetos das escolas. E hoje é o dia
da bibliotecária, quero parabenizar a minha assessora, a professora Emília, que é
bibliotecária. Ela é uma profissional da biblioteca, não é qualquer professor que pode
ser bibliotecário, para o conhecimento dos senhores, um bibliotecário tem que ter um
curso e a Emília é portadora desse curso, é diplomada para isso. Foi uma das pioneiras
nas organizações nas bibliotecas de Canoas. Hoje é o dia do bibliotecário, parabenizo a
todos, inclusive eu mandei um whats para uma colega antes e ela disse assim: aqui na
escola ninguém lembrou de mim Ieda, que bom que tu lembraste. E deixo meu pesar do
governo que eu votei e que hoje está com esse projeto para fechar as bibliotecas. Porque
hoje temos um pensamento que tudo está no Google, e nem tudo que está no Google é
verídico, e se eu não incentivar o meu aluno a ler, o que vai ser da nossa sociedade.
Porque a minha sociedade já está perdida, bem perdida. Por falta de valores, por falta de
respeito, por falta de estrutura familiar, que daí os pais dizem porque trabalham fora não
podem conduzir os filhos, podem sim. A minha vida toda trabalhei 60 horas e conduzi
muito bem. Então não é isso que falta. É falta de limites, é falta de estrutura porque
querem, não que o governo tenha que dar, porque educação vem de casa. Na escola se
passa conhecimento. Mas lá no conhecimento eu preciso ter livros, eu preciso ter uma
biblioteca atuante. E hoje nosso governo do estado apresentou um projeto para fecha-las.
Isso me entristece muito. Porque povo sem educação é um povo alienado. Obrigada.
ORDEM DO DIA: INDICAÇÕES: Ver. Renato -No sentido de que a secretaria
competente efetue roçada nas laterais da Rua dos Bloedow, bairro Morretes. Aprovada
por unanimidade. No sentido de que a secretaria competente efetue a substituição de
todas as luminárias existentes por maior potência na Rua Princesa Isabel, bairro
Morretes. Aprovada por unanimidade. Ver. José Rosales - No sentido de que a RGE
SUL estude a possibilidade de fazer a substituição da travessa que sustenta os fios de
energia elétrica do poste em frente à Escola Hélio Fraga, na Av. Santa Rita. Aprovada
por unanimidade. No sentido de que a RGE SUL estude a possibilidade de realizar a
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extensão de rede elétrica no Beco da Servidão que interliga a Rua 11 de Abril e Av.
Getúlio Vargas, bairro Berto Círio. Aprovada por unanimidade. Ver. Ildo - No sentido
de que a RGE SUL realize a colocação de rede de baixa tensão em toda a extensão da
Rua Leonildo Quadros, bairro Caju. Aprovada por unanimidade. No sentido de que a
secretaria competente efetue a pavimentação asfáltica da Rua Manoel Silveira, Centro.
Aprovada por unanimidade. Ver. Paulo Vargas - No sentido de que a secretaria
competente providencie, em regime de urgência, o rebaixamento de todos os passeios
públicos e construa rampas de acesso nas esquinas das ruas e em todos os locais onde há
faixa de segurança para travessia de pedestres, em cumprimento a Lei Federal nº
10.098/2000, que dispõe sobre acessibilidade das pessoas com deficiência ou com
mobilidade reduzida. Aprovada por unanimidade. No sentido de que a secretaria
competente tome as devidas providências no sentido de construir uma capela mortuária
e efetuar limpeza e conservação no Cemitério do bairro Berto Círio. O autor discutiu Saudou todos. Esses dois pedidos vêm de encontro com a necessidade do nosso
município. Existem muitos discursos, muitas leis e nada é cumprido. O direito a
acessibilidade é pautado em cima da lei, do ano de 2000 a lei 10.98 e Nova Santa Rita
não tem cumprido essa lei de acessibilidade. Quando faz um asfalto, nós temos que
fazer rebaixamento, nas calçadas, temos que pensar nos pedestres, que ele é deficiente.
E com relação a polemica também, que está já se alastrando há anos, sobre a construção
da capela mortuária no Berto Círio. É vergonhoso isso. Recentemente, não porque foi o
vice-prefeito sepultado lá, mas o mato tomou conta daquele cemitério histórico, onde
tem municipais enterrados lá e nós não estamos respeitando as famílias, não se tem uma
capela mortuária, já foi pedido nessa casa inúmeras vezes e não se atende, assim como
todos vereadores fazem pedido, eu estou fazendo mais uma vez esse pedido para que
seja atendido pelo executivo essa construção da capela. Obrigado. Aprovada por
unanimidade. Verª. Ieda - No sentido de que a RGE Sul efetue a troca do poste de luz
na Av. Santa Rita, em frente à Escola Hélio Fraga, Centro. Aprovada por unanimidade.
No sentido de que a secretaria competente analise a possibilidade de adequar à Lei nº
443/99, que dispõe sobre a gratificação por risco de vida a integrantes do quadro de
servidores públicos municipais, incluindo na mesma os fiscais sanitários da saúde e os
fiscais do meio ambiente. A autora discutiu - Ano passado foi procurada por servidores
públicos pela nossa referência de ser funcionária pública e os nosso agentes sanitários
de saúde, eles não recebem o risco de vida, e eles estão sempre expostos né, porque tem
vezes que eles tem que fechar mercados, fechar farmácias, isso cria uma indisposição
com os proprietários, é ruim, isso faz com que eles corram risco de vida, e o mesmo
acontece com nossos fiscais do meio ambiente. Porque o fiscal tem que chegar ali, tem
que multar, isso é ruim, uma situação desagradável, o cidadão não gosta, mas faz parte.
Então eles me procuraram para que eles recebam porque os fiscais de obras e os fiscais
tributários recebem e eles estão na desigualdade né. Eu entrei com pedido ano passado
nessa casa, já entrei em contato com o executivo, espero ser atendida em breve. Só que
no primeiro pedido eu não tinha colocado os fiscais do meio ambiente e agora fiz uma
segunda indicação, para que inclua nossos fiscais também, do meio ambiente. Peço que
todos os vereadores sejam favoráveis. Aprovada por unanimidade. Ver. Rodrigo - No
sentido de que a secretaria competente efetue a instalação de tachões na Estrada da
Pedreira, em frente à Empresa Dorf Ketal. Aprovada por unanimidade. No sentido de
que a secretaria competente efetue a pavimentação da Rua Cerejeiras, bairro Caju.
Aprovada por unanimidade. Ver. Alexsandro - No sentido de que a secretaria
competente estude a possiblidade de funcionamento 24 horas do Posto de Saúde de
Berto Círio. Aprovada por unanimidade. No sentido de que o DNIT estude a
possibilidade de alargar a faixa lateral onde o monumento da Santa fica localizado, no
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sentido Centro de Nova Santa Rita para a BR-386, sentido capital. Aprovada por
unanimidade. Ver. Leonardo - No sentido de que a RGE Sul efetue o recolhimento de
galhos e folhas que ficam sobre o calçamento após a poda preventiva realizada pela
empresa. Aprovada por unanimidade. Ver. Guilherme - No sentido de que a secretaria
competente realize estudo para que a localidade Vasconcelos Jardim se torne um bairro
do Município. Aprovado por unanimidade. Ver. Jocelino - No sentido de que a
secretaria competente efetue a manutenção do asfalto em toda a extensão da Estrada
Sanga Funda. Aprovada por unanimidade. PAUTA: PROCESSO Nº 117/19: PROJ.
LEI Nº 004/19 – De autoria do Poder Executivo - Autoriza o pagamento de
complemento do vencimento básico dos Agentes de Combate às Endemias e dos
Agentes Comunitários de Saúde, para observância do Piso Nacional fixado através de
Lei Federal nº 13.708/2018. Dada a 1ª pauta. PROCESSO Nº 163/19: PROJ. LEI Nº
005/19 – De autoria do Vereador Leonardo Vieira - Autoriza o Poder Executivo
Municipal a estabelecer diretrizes para a Política Pública Municipal de Proteção,
Inclusão e Acompanhamento Educacional dos alunos com epilepsia na rede municipal
de educação da cidade de Nova Santa Rita e dá outras providências. Dada a 1ª 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. Solicitada a retirada.
Acatada. 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. Dada a 2ª 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 2ª 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.
O autor discutiu - Saudou todos. Esse projeto ele visa auxiliar o município na
fiscalização de conservação dos terrenos particulares que muitas vezes, hoje em dia, o
pessoal nem mora aqui, compra um terreno e acaba virando mato e a gente cuida da
nossa cada e do lado está uma pilha de mato. Sobre a calçada a gente não consegue nem
trafegar mais, isso não é responsabilidade da prefeitura, da prefeita e dos vereadores,
isso é responsabilidade do proprietário. Onde é via pública, sim, é do município, mas
terreno particular, na sua calçada que também é particular. A gente está atualizando essa
lei que é de 1995 e vai auxiliar e fortalecer a fiscalização onde o próprio morador de
Nova Santa Rita poderá fazer essa notificação via ouvidoria para cobrar as medidas de
limpeza, não limpando vai ser aplicado uma multa de 1 a 15 UFM que hoje está em
torno de R$ 57 cada um. Eu acho justo porque eu procuro sempre manter o meu e
gostaria que meu vizinhos e colaboradores fizessem o mesmo para termos uma cidade
mais limpa e mais apresentada. Obrigado. Dada a 2ª pauta. EXPLCAÇÕES
PESSOAIS: Ver. Alex – Venho mais uma vez a essa tribuna e não concordo nenhum
pouco com a fala dos vereadores. Referente a saúde mais uma vez. Acho que quando o
administrator põe o nome dele a disposição ele assume um compromisso de tentar ser
melhor que a administração passada. Isso eu não estou vendo. Seis anos de governo e eu
vejo a vereadora Ieda vir a tribuna dizer que a administração não está ocorrendo muito
bem por causa de Canoas, que a administração em Canoas que está trancando aqui. Mas
acho que a força de vontade, a atitude, o pulso firme daquela pessoa que assume o
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município, acho que tem que avançar a fronteira, se está trancado em Canoas, eu vou a
Porto Alegre, se está trancado em Porto Alegre eu vou a Brasília. Mas eu tenho que
fazer aquela fila de espera funcionar. Eu tenho que fazer com aquelas pessoas que estão
esperando. Eu recebi ontem uma senhora, precisa de um traumato, 7 meses ela está
aguardando. Isso está cainhando bem? Não, não está. Acho que a gente tem que puxar a
responsabilidade para nosso umbigo. Como eu puxo. Quando uma pessoa bate no meu
gabinete ali eu não respingo só para cima da administração, eu vou na administração,
vou tentar solucionar. Eu dou o máximo para tentar solucionar o problema. Agora é tão
fácil eu chegar ali e receber a pessoa, que nem essa senhora, o João ligou para a
secretaria da saúde, realmente está aqui esperando, não abriu para Canoas. E eu vou
dizer para ela, infelizmente o sistema, a senhora tem que aguardar, não! O João botou
no carro, foi na secretaria, tentou conversar, é dessa forma que a gente trabalha.
Principalmente aqueles que botaram o nome a disposição, hoje estão a seis anos
administrando nosso município e eu mais uma vez falo referente ao que o prefeito atual
tem de arrecadação que é de R$ 141 milhões e não é 20 anos, são 6 anos atrás, o
prefeito trabalhava com R$ 45 milhões, hoje a gente vê o município recebendo
loteamento de tudo que é canto. E eu não vejo investimento na área da saúde. O posto
continua precário. No tempo do Chico Brandão tinha pediatra no posto. Hoje não tem
pediatra no posto de saúde. Tem que passar por um clinico geral e ele vai encaminhar
teu filho, se ele achar que necessita de um pediatra. Para daqui uma semana. Porra, é
lamentável! Aí eu escuto os vereadores dizerem que o município está crescendo,
crescendo mesmo. Hoje com a 448, é melhor morar em Santa Rita para ter acesso a
Porto Alegre, mas eu acho que um município com toda essa infraestrutura de
loteamento, nosso município está cercado de loteamento, aumentando a população, mas
não vejo aumentar a infraestrutura. Posto da brigada militar do centro não tem
atendimento. Os vereadores continuam afirmando e mentindo. Atendimento à população
não tem no posto do centro, eu não estou mentindo. Polícia civil trabalha até as 5hr da
tarde, a brigada militar para fazer uma ocorrência tem que pegar a única viatura que tem,
se deslocar daqui para levar lá para Canoas, para fazer a ocorrência lá. A ambulância
chega ali, a gente vê aquelas pessoas ali, o médico, a enfermeira, dando o máximo,
implorando para ser encaminhada essa pessoa para um hospital. Cadê a secretaria da
saúde para assumir essa responsabilidade. Eu não vejo. Bom, a secretaria não mora no
nosso município. Ela mora em outro município bem distante. Não sabe a realidade
daqui a, mas os vereadores são da base do governo, fecham os olhos e acham que está
tudo numa boa, pelo amor de Deus, vamos usar isso aqui para realmente trabalhar pelo
povo, que é isso que o povo espera. Ver. Pedal – Não para concordar com a vereador,
mas também tenho que descordar um pouco. Acredito que a nossa saúde em questão de
estrutura a gente ganhou muito. O posto da Pedreira hoje foi totalmente ampliado, hoje
é uma realidade. Está sendo construído um posto aqui do lado, menos de 200 metros.
Isso é uma realidade. Isso não sou eu quem está inventado, não. Através de uma emenda
do deputado Marcon e uma contrapartida do município, a gente está fazendo uma nova
caminhada na saúde que é essa OBS aqui do centro que vai desafogar muitos postos de
saúde daqui da nossa cidade. Foi ampliado o posto de saúde lá do Morretes, o posto do
Berto Círio. E a questão dessas faltas de atendimento, isso é decorrente aos repasses do
governo do estado e o governo federal que na semana passada, pegando um gancho na
fala do vereador, que a gente não faz nada, muito pelo contrário. Eu tive reunião com a
secretaria, cobrando esse repasse para melhoria da saúde e como nós somos dependes da
cidade de Canoas, que é nossa referência hospitalar hoje. Todas essas consultas são
encaminhadas para Ulbra, Nossa Senhora das Graças e HPSC, referente ao que
aconteceu com a empresa Gump, que foram trancadas todas as verbas do município,
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está inclusive sendo investigada essa situação. Foi trancado todo o repasse do estado
para a cidade de Canoas. Inclusive as consultas com especialistas e exames com
especialistas também, que Nova Santa Rita depende na área da saúde. Acho que a gente
vem trabalhando sim para que ocorra uma melhora, a gente também está buscando a
construção do ponto de saúde no Caju, porto da farinha. Ver. Mateus – Eu escutando o
vereador falar que o município de Nova Santa Rita não faz nada para mudar a saúde.
Como ele já veio aqui falar da educação e olha, se pegar as administrações anteriores
nunca foi investindo tanto no município em saúde como é investido agr. Quase todos os
postos de saúde tiveram reforma ou ampliação. O posto do Berto Círio teve ampliação,
O posto, como relembrou o Guilherme, de Morretes, fazia mais de 20 anos que ninguém
reformava, foi reformado, ambulatórios novos. O posto da pedreira foi ampliado, está
sendo feito um posto novo aqui no centro, vai sair um posto agora no Caju, onde o
dinheiro já está empenhado só falta os ajustes finais, uma emenda do deputado federal
Marcon, R$ 720 mil reais, como essa emenda aqui também para a saúde, R$ 752 mil
para a construção de um posto de saúde novo, para melhorar o atendimento aos
pacientes de Nova Santa Rita. E ainda tem vereador aqui dizendo que Nova Santa Rita
não faz nada para mudar isso. Foi comprado carro novo para levar os pacientes, fazer as
consultas. Veio uma ambulância nova que o vereador Gugu conseguiu, através do
deputado Jones Martins, mas R$ 600 mil para pagamento de custeio. Foi feito três
saúdes da família rural, que é uma no assentamento Capela, um assentamento em Itapuí,
um aqui no assentamento Montepio. Três assentamentos, isso mesmo vereador. O
senhor não vem aqui dizer que criticou, como o senhor também não vem aqui dizer que
votou contra para construir 192 casas do Minha Casa Minha Vida do Caju. Isso o senhor
nunca veio aqui dizer que votou contra. O senhor não vem aqui dizer que votou contra a
pavimentação do Porto da Farinha, o senhor não vem aqui dizer que votou contra a
pavimentação da rua N, o senhor só bem aqui querer criticar e denegrir a imagem de
quem realmente trabalha pelo município. Assim é muito fácil eu vir aqui falar mal. Eu
quero ver o vereador fazer pelo município. Disse semana passada que nunca foi
investido nada em educação, essa semana vem falar da saúde, semana que vem vai falar
das obras, na outra semana vai falar da indústria e comercio e nós vamos estar aqui para
avisar e mostrar que todas essas secretarias têm trabalho. A secretaria de obras tem
trabalho, tem pavimentação, a secretaria de indústria e comercio tem obra, tem câmeras
novas de vídeo-monitoramento e o vereador vem aqui dizer que não melhorou nada. Só
aumentou de 45 milhões para 140 porque tem gestão no município. Então o vereador
vem aqui e só sabe denegrir a imagem dos outros. A secretaria da saúde poderia dizer
aqui também, do centro de especialidades, onde tem fisioterapia, ecografia, onde tem
pediatra. O vereador tem que começar a conhecer a cidade, acho que não conhece. Nós
sabemos dos problemas do município e nós estamos aqui para resolver, como estamos
fazendo. Porque não teve uma administração que fez melhor do que a que está aí hoje.
Boa semana a todos e obrigado. Ver. Guilherme – Saudou todos. Essa casa é uma casa
de debates, se todos tivessem a mesma opinião, não se construía sociedade e não se
avançaria. É de extrema importância sim, que em toda casa legislativa exista situação e
oposição, ambas merecem o seu devido respeito, pois ambas carregam anseios de
alguma parte da sociedade. De uma menor de outras maiores. Mas é assim que se dá a
democracia. Eu quero tentar explicar aqui um pouco, falando também de saúde, que a
saúde é muito mais complexa do que imaginamos ou pensamos, quem regulamenta a
saúde é o SUS. E existe competências dentro da administração pública. E dentro dessas
competências existe algo que é chamado pactuação e referência. E quando é falado aqui
que não tem exames sendo atendidos, que falta leito hospitalar, que falta internação, é
bem verdade sim, e falta, mas também é preciso salientar que dentro das competências,
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é competência do estado e da união. Então da mesma maneira que é errado falar que a
prefeita Margarete tem culpa por falta de exames de alta complexidade e culpa de
internação, também é errado culpar o prefeito de Canoas pelo mesmo fato. Até mesmo
porque Canoas tem mais de 1 bilhão e 200 milhões de arrecadação. E porque que não
banca o hospital? Porque não é competência dele, ele tem dinheiro, tem, mas sabe
aquele ditado que se tu cobres a cabeça, descobre o pé? Essa é a dura vida de todos os
prefeitos, da direita, da esquerda, do PT, do MDB, do PTD, de qualquer um e é assim
que quando algum de vocês um dia pode ser prefeito, e esse é o legal da democracia,
prefeito não nasce prefeito, prefeito se elege, é escolhido. E quando ele senta na cadeira
e pega a caneta, os desafios e a realidade começa a aparecer. Concordo, então, com o
que o vereador Alex disse, os hospitais estão realmente precários, os exames realmente
demoram. Mas descordo quando isso é atrelado a questão municipal. Porque não é.
Porque existem limites prudenciais conferidos na nossa constituição que diz que: o
município deve aplicar da sua receita corrente liquida 15% na saúde e 25% na educação.
Caso contrário, o prefeito terá seus sansões, inclusive criminais desde que possa ocorrer
um processo de improbidade administrativa, o prefeito é obrigado a colocar 15% na
saúde e 25% na educação. A saúde é muito mais complexa. Foi perguntado aqui o que
melhorou, e em momento algum eu disse que tudo estava mil maravilhas e que tudo está
bom, não. Infelizmente, em nenhum município, nem em países de primeiro mundo cujo
o desenvolvimento tem mil anos a nossa frente, como é o caso da Europa, nem em
países de primeiro mundo a saúde está sempre 100%. Porque a doença não avisa quando
vai vir. A gente não sabe quando vai precisar de um, de dois, de dez médicos, essa
complexidade tem que ser entendida. Tem muito a melhorar, mas que também temos
que fazer justiça, sem demagogia. O posto do Centro foi reformado, o posto da Pedreira
foi reformado, que foi criado o centro de especialidades, que foi criado a estratégia da
saúde e da família, que foi criado saúde estratégia da família rural, que foi concedido
para o município a ecografia municipal, que teve aumento no convenio dos exames, e
exame não precisa ser feito na hora quando não é emergência, porque nosso município
trata de atenção básica, emergência se faz nos hospitais que infelizmente, repito, estão
precários. Mas também que conseguimos gerador para não falta luz no Centro,
Ambulâncias novas, exames de colposcopia que as mulheres tanto necessitam e
renovação da frota para pode levar as pessoas. Então eu acredito sim no trabalho da
secretária Ana Paula, acredito que tem feito um bom trabalho e também sei que nós
vereadores temos que estar atento para todos os problemas que venham aparecer e para
as demandas da comunidade que chegam para nós.
Ver. José Rosales – Saudou todos. É preciso dizer que é verdade que nosso município
melhorou bastante e que precisa muito mais. Poderia estar melhor, sim. Foi questionado
aqui que nós não temos um aparelho de Raio-X no nosso posto de saúde. É preciso dizer
que nós poderíamos ter, se não fosse a administração que o vereador defende ter
mandado embora. Porque através da deputada Maria do Rosário, foi trazido uma
emenda que dava para comprar e instalar o aparelho de Raio-X. Para a surpresa desse
vereador, era vereador na época também, de oposição, mas busquei esse recurso.
Disponibilizamos e a administração da época disse que nós não precisávamos aqui, isso
está documentado, foi oficiado a esse vereador que poderia mandar de volta o recurso
porque o município tinha um convenio com o Nossa Senhora das Graças. Agora os
mesmos integrantes daquela administração, vem questionar porque não temos um RaioX. O posto de saúde de Morretes que foi reformado e que na época disponibilizado
também, para o prefeito Chico Brandão, a verba para reformar o posto de saúde lá atrás,
pois não fez. E não foram quatro anos que eles administraram não, foram 12 anos desse
partido aí. Se eles querem fazer um paralelo aí, vamos discutir o que os partidos fazem.
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Aqui no nosso município, nós fizemos acontecer as coisas. Aliás, onde o PT administra,
faz acontecer. O PT administrou Canoas por oito anos e lá não faltou merenda para
ninguém, inclusive o uniforme foi implantando pelo ex-prefeito Jairo Jorge. Hoje a
gente sabe a notícia aqui que não tem aula lá em Canoas porque não tem merenda. Aliás,
nós passamos isso aqui. Eu lembro quando era vereador de oposição, que nas escolas se
dava meio ovo de merenda para as crianças, hoje tem as refeições. Eu lembro quando
era administração do prefeito, aí pode dizer que era falta de recurso, mas eu mostrei
aqui que teve recurso para algumas coisas e foi mandado embora. O transporte escolar,
alguns amarrados com arame. Estive hoje com a secretaria Elaine pegando números
com ela, o transporte escolar transporta 1255 alunos. O transporte público, mais 960,
então são mais de 2200 crianças transportadas. Isso é fazer gestão, isso é fazer pela
comunidade e tem muito mais que a gente fez. Ver. Leonardo – Vejo que todos os
vereadores estão incluídos na questão da saúde, mas creio que até a própria população
esqueceu que teve um congelamento por 20 anos na saúde, educação e segurança. E o
que me deixa mais assustado é que esses deputados que votaram a favor desse
congelamento, estão em Brasília. Continuam em Brasília. Não foi dado uma resposta
para esses deputados que votaram contra o povo. Como eu dizia lá atrás, que todos os
onze vereadores assinaram aquela moção de repudio ao congelamento, como eu dizia lá
atrás, quem vai pagar a conta é a população. E está pagando hoje. Hoje estamos falando
sobre saúde, mas vamos falar de educação, investimento que não vem para a educação.
Vamos falar de segurança, nossos filhos estão aí a mercê das drogas, não se tem um
plano de segurança que vai inibir a venda de drogas. Vamos falar um pouco de educação
e segurança também. Sei que saúde é muito importante, mas como eu sempre digo, a
bandeira do PDT é educação, ensino de qualidade e trabalho. Se tivéssemos
investimento na educação, economizaríamos um monte na segurança, mas não tem, não
tem investimento na educação. Consequência disso, vem a segurança e saúde, temos
que nos lembrar disso. Temos que tomar isso por regra. Votou contra, está lá em Brasília,
quem que botou ele lá? Alguém votou nos caras tchê. Alguém votou nos mesmos que
votaram contra o povo. E daí a culpa é de quem? A culpa é de nós vereadores que
estamos aqui lutando para melhorar a situação do município? Temos que nos lembrar de
uma coisa, a gente manda de caminhão lá para cima, isso desce para cá de carroça.
Temos casos na segurança, hoje fui procurado pelo pessoal da Sanga Funda, que um
senhor teve cinco animais roubados essa noite. Carnearam as vacas do lado da casa do
cara. Hoje não temos uma ronda nessas áreas mais afastadas da cidade. Não temos uma
ronda no Porto da Farinha, na Sanga Funda, em Morretes, porque, por que não temos
investimento em segurança. Se tivesse investimento em segurança, as drogas não
estariam soltas pela nossa cidade. Temos também o exemplo da educação, se tivesse
investimento em educação, não precisaria investir em segurança, uma coisa está ligada a
outra. Temos que nos preocupar quem está nos representando lá em Brasília. Que eu
creio que não está fazendo direito. E agora, como eu falei anteriormente, vem
descarregar na previdência. Vão tirar de quem mantem a previdência, um absurdo. Vão
dar um salário de R$ 400, 500 reais para quem depende do benéfico, sendo que a cesta
básica no nosso estado é R$440. O camarada vai viver de que? E a culpa é de quem? A
culpa é de nós vereadores? Não, a culpa é de quem está lá em cima. Porque aqui a gente
fiscaliza e aprova leis para o nosso município, mas quem mantem a lei aqui dentro do
nosso município, quem regra, quem decide quem vai mandar para cá, é lá em cima.
Penso que toda comunidade não tem feito o dever de casa. Porque entra e sai governo, a
mesma coisa. E exemplo se tem. Para não repetir o erro, né. Gostaria também de saudar
o Thiago, que vem representando a comunidade lá do Maria José, dizer que a associação
tem muita força. Através do diálogo tu podes levar muitas melhorias para aquela
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comunidade lá. Força, determinação porque não é fácil. Queria compartilhar com vocês
um trecho de Leonel Brizola que diz assim: os políticos comuns trabalham para as
próximas eleições, e aqueles que constroem uma nação, trabalham para as próximas
gerações. Boa noite. Ver. Jocelino – Aqui fica meu agradecimento a comunidade que se
fez presente hoje na sessão. Uma sessão até o momento com muito respeito e com
debates tanto da situação como da oposição. Em um lado a gente mostra que foi feito e
do outro lado se mostra que se pode fazer mais. Mas ao final, interessante de tudo isso,
os onze vereadores estão incluídos em um só projeto que é melhorar a vida da
população. Me alegra muito fazer parte disso. Como eu disse, a questão da saúde é
muito complexa e muito extensa. Mas hoje, como todo mundo pautou alguns pontos,
muito bons por sinal, mas vou aproveitar um pouco da fala do meu colega vereador
Leonardo. Hoje tem sim a questão do congelamento, mas nosso problema maior hoje
não é a porcentagem do recurso, mas sim o recurso em dia. Ele não vem, está atrasado e
o governo não vem cumprindo. Quando foi entregue o governo anterior, que era uma
previsão de 25 bilhões e acabou entregando com 8 e que era para continuar máquina
enxuta, alimentamos o número de secretarias e que não cabe nem a nós discutirmos isso.
Porque nós vereadores somos penalizados porque somos nós que pega os um panflete
de deputado federal, e vamos para a rua pedir voto. Aqui não foi lembrado que na gestão
anterior foi feito uma auditoria no governo de Canoas. Porque esses mutirões, pega a
consulta de outro município, usa dentro do seu município que tu tens hospital e acaba
trancando os outros. Governo atual também fez isso. E aí como que fica? Mas eles vão
sempre me cobrar porque eu não tenho como explicar para uma pessoa que está em fase
terminal do câncer que ele não tem vaga dentro do hospital porque o recurso, porque a
auditoria, se virem, são políticos, são gestores, são eleitos para isso. Temos que salvar
vidas, tem uma criança que precisa de um pediatra, temos situações lamentáveis dentro
de hospital tanto Ulbra como Nossa Senhora das Graças. Pessoas alguns dias com a
perna quebrada aguardando um atendimento. É lamentável, não há justificativa para a
comunidade. Não tem o que nós políticos justificarmos. Ver. Paulo Vargas – Eu
gostaria de deixar registrado na nossa Ata do dia aqui que nós vamos ter uma sessão
extraordinária e uma ordinária na terça-feira, 19. E o horário a qual foi designado para
esse vereador estar aqui, é o horário que eu cumpro meu dever como funcionário
público as 15hr. Eu quero que fique registrado porque tenho sofrido algumas
perseguições políticas bem graves dentro da prefeitura, estou respondendo a três
sindicâncias e isso é fruto de maledicência do PT. Tenho processos contra a prefeitura,
tenho denúncias contra a prefeitura e tenho me feito calado muitas vezes, para não bater
de frente com ato criminoso que estão cometendo com esse servidor que presta serviço a
25 anos para a comunidade. Que fique registrado que fizeram ou vão fazer uma sessão
as 16hr de terça-feira, horário que esse servidor não pode se fazer presente. Recebe uma
falta no serviço público para me prejudicar. Que fique registrado em Ata porquê de
repente vai ter outro processo jurídico mais à frente. Obrigado. TRIBUNA POPULAR:
Uso deste espaço pelo Presidente da Associação dos Moradores do Bairro Caju
Leste, Senhor Thiago De La Veiga Pacheco. Saudou todos. Queria começar com um
assunto, mas vou começar com outro. Que não é justo, o vereador Pedal veio aqui e
trouxe um projeto e foi aprovado, esse projeto já foi aprovado na casa pelo antigo
vereador Cabeludo. Gostaria de fazer um pedido aos senhores vereadores para fazer o
empilhamento ali na galeria, para seguir o calçamento da escola Tiradentes. Está uma
vergonha. As crianças ficam disputando espaço com caminhões, ônibus. Gostaria de
pedir aos nobres vereadores, estudem a possiblidade de um guarda-corpo no arroio,
Paço da Taquara, onde foi feito ali na mesma altura da rua. As crianças descem na
entrada da Cerejeira ali, fica exposto chegar qualquer criança e cair ali dentro. Eu
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também gostaria de fazer um pedido aos senhores, a substituição das lâmpadas que eu já
pedi diversas vezes no entroncamento do bairro Floresta, bem ali onde tem uma câmera
de monitoramento, crio eu que aquela câmera não pega, se não tiver iluminação acho
que não pega carro, moto, acho que não pega. Faz 15 dias que ela está apagada. Gostaria
de pedir a colaboração de todos para estudarem a possibilidade de expandir um pouco
mais a calçada, pois hoje as carretas que vão em direção ao Caju, ou que vem do Caju
em direção a Tabaí, eles avançam por cima da calçada, se os senhores forem lá vocês
vão ver. Gostaria de pedir aos senhores também ou estudem a possibilidade de pôr um
guard rail ali também. Na mesma situação essa aí, do alagamento da faixa par a acarreta
poder fazer um retorno. Ou por ali um guard rail, que as crianças retornem por ali, as
crianças descem hoje bem na parada e elas vem por ali. Quando vem uma carreta ali,
tem dois carreteiros no bairro Floresta ali e fazem diariamente aquilo ali. A respeito do
calçamento, ali no Maria José, estudem a possibilidade. Hoje nós já temos a principal
avenida ali e eu gostaria que os senhores fizessem estudo para fazer as outras ruas do
Maria José, já foi promessa de campanha também. Não foi executado. Tiraram foto,
fizeram planejamento, fizeram medição, passaram por hospedeiro que estava no local,
como sempre acompanho o trabalho, não posto foto, não tiro foto, queria pedir para
vocês estudarem a possibilidade do calçamento ali. Gostaria de fazer um pedido
também, a pintura dos meio-fio da faixa para lá. Dali o Caju até a ferragem não tem um
pintado. Não tem uma sinalização nos quebra-molas. As faixas de segurança na frente
da escola, tá uma vergonha aquilo ali. Se não é aquele diretor ficar lá de manhã e meio
dia, não tem fundamento diretor ter que fazer um trabalho desse. Seria um trabalho de
zelador. Finalizem a faixa de sinalização. Gostaria de fazer um pedido aos senhor, isso
foi estudado já, vereador Leonardo, gostaria de agradecer o vereador Leonardo que se
fez presente no abaixo assinado lá, nós aguardamos resultados, mas até chegar o
resultado o inverno é agora, mês que vem, até quando nós vamos esperar pelas luzes lá?
Aqueles postes estão caindo, aqueles transformadores é da era dos dinossauros ainda, o
que falta para fazer um planejamento daqui lá? Agora eu prometi, para mim mesmo e
para minha família. Eu vou fazer pelo certo, aquilo que eu fazia de chegar ali e debater
com vocês, aquilo ali eu já vi que não adianta. Então vou fazer pelo certo. Vou vir a
tribuna, vou cobrar, se tiver que cobrar 10 vezes o mesmo pedido, eu vou cobrar. Se não
for feito, aí vamos tomar medidas mais cautelosas. Que a união faz a força. O Caju não
tinha uma associação ativa, hoje está aí a prova, ela tem uma associação ativa, e eu digo,
a associação tem muita força. A associação tem muito poder. Foi promessa de campanha,
também não foi feito, com a pracinha lá no Maria José, no campinho lá, onde eu tive
que vir aqui bater e queria dar 100 reais para casa também ajudar a devolver as muretas
lá, que foi tirado pelo secretário e não colocou, riram da minha cara, mas está lá. Foi
promessa de campanha uma pracinha decente no campinho do Maria José. Que estudem
a possibilidade de uma academia ao ar livre também. Pode ser até sucateada, doem para
a associação. Se vocês chegarem com ela meio quebrada, faltando rolamento, não se
preocupem, a gente tem mãos e braços e pernas para correr atrás. A gente já tem um
pessoal disponível lá, a gente ia recorrer a um pessoal em Canoas para pedir um apoio,
mas eu não acho justo, porque todo mundo aqui paga imposto. Isso tem que partir de
vocês, não era nem pra eu estar fazendo isso. Mas como meu papel de presidente da
associação eu sou obrigado a fazer isso. Sou obrigado a fazer isso. Também gostaria de
fazer um convite, de repente pode fugir um pouco, ao vereador Guilherme, faltando aí 1
ano e pouco, vereador usou na campanha como promessas, diversas promessas no
Maria José, melhorias no campo, uniformes, bola, rede. Gostaria de pedir a esse nobre
vereador, de volta a casa, gostaria de parabenizar, que o senhor cumprisse com isso.
Aquele povo lá é solidário. Hoje tem as crianças aí que nós estamos tocando um projeto

ATA 006/2019

15/17

lá, mas não temos verbas, muita coisa sai do meu bolso. A rede que está lá, a
manutenção do campo, sãos produtores rurais que estão mantendo a manutenção do
campo. Ninguém me cobra um real para fazer o corte da grama, porque quando a gente
pede na prefeitura é uma briga para ir lá. E quando vão, eles botam a roçadeira no
último, eles estão achando que é boi correndo no campo lá. Não, é criança. É gente.
Convido o senhor a comparecer lá no sábado ou domingo e cumpra com a sua promessa.
Gostaria de convidar o vereador Pedal, a cumprir a promessa que fez no Caju. Em
diversas áreas. Tanto de emprego, que isso aí é uma baita de uma safadeza oferecer
emprego, mas cumpra com o seu dever que o senhor foi lá e prometeu. O senhor sabe as
promessas que o senhor fez, então, o povo está unido para a cobrança. Falta um ano e
pouco aí, eu acredito que os senhores vão cumprir com a promessa que os senhores
fizeram. Gostaria de agradecer a todos e uma boa noite. Respostas: Ver. Guilherme –
Quero dar primeiramente parabéns pela constituição, é muito importante. Com relação
ao projeto do Caju, não foi uma promessa de campanha, até mesmo porque eu tenho
uma característica em campanha, eu nunca prometo nada. Quando assumi como
secretario tivemos uma reunião lá e ali foi proposto que nós fizéssemos simum projeto
que se chama escolinha no bairro. Que é um projeto que infelizmente a gente não
conseguiu executar na secretaria, por uma questão simples, todo projeto que tenha
benefício do poder público, tem que ter uma responsabilidade técnica. Um profissional
da educação física que assine. Porque? Por que se uma criança se machuca, se existe
uma lesão, o responsável por essa lesão é quem não deu suporte necessário. Eu tenho
memorandos, ofícios, eu solicitei diversas vezes a prefeitura um profissional de
educação física, tem que ser formado, ele não precisa dar aula lá, mas ele tem que
supervisionar se o voluntario está fazendo exercício correto, dando informação técnica,
isso é lei, caso contrário o responsável pela pasta pode ser punido penalmente. Esse
projeto o vereador Júlio que hoje é secretário, eu sei que ele está tocando, está tentando
regulamentar e tenho certeza que no momento que tiver as obrigações legais de lei, eu
não tenho dúvida que a SMELT não vá fazer o projeto. Ver. Rodrigo – Quero dizer que
as promessas de campanha que a gente fez em relação a diversas áreas, a gente está
sempre tentando buscar soluções juntos as comunidades, a gente pode marcar um
horário para nós visitarmos vocês, vocês também podem vir no meu gabinete, buscar
essas demandas para tentar solucionar. E outra questão, é do projeto que o Cabeludo já
fez, eu não entendi o que o senhor colocou no começo da sua fala. Gostaria que o
senhor explicasse. Presidente da associação dos moradores do bairro Caju Leste. Thiago
Pacheco – A pavimentação da rua Cerejeira já tem esse pedido na casa. Ver. Rodrigo –
Assim, isso não é um projeto, são indicações que a gente pode fazer na casa aqui de 30
em 30 dias, tem validade essas indicações. Eu posso fazer como todos os vereadores
aqui podem. E estou reforçando até porque eu fiz uma visita até o bairro Caju semana
passada, no bairro Cerejeiras, constatei mesmo que a situação está bem precária, a rua
está horrível, o mato tá tomando conta, tem os valos abertos. Mas a gente está
conversando já um ano e pouco, quase um ano e mio atrás já para buscar essa verba para
pavimentar as Cerejeiras e a gente tá cobrando bastante da parte administrativa, da
própria parte da engenharia, para que a gente vá buscar essa emenda. Ver. Leonardo –
Quero te parabenizar de novo porque não é fácil enfrentar a presidência de uma
associação porque a comunidade vem sempre em cima né. E te agradecer também
aquele apoio que tu deste no passar a lista, do Maria José e Maria Rita né. Eu estive
conversando com o coordenador da RGE ontem e nos próximos 60 dias, eles inclusive
fizeram um contrato para mercúrio porque são muito postes a serem trocados, não só no
Maria Rita, mas em toda a cidade. E nós próximos 60 dias vai ter uma ação tanto
Canoas como Santa Rita para resolver esse problema de troca de poste. Ver. Rodrigo –
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Falar para o Thiago que é representante da associação lá que amanhã tem uma audiência
pública as 19hr da RGE Sul, no auditório da prefeitura. É importante sim toda a
comunidade e representante das associações estarem presentes para também cobrar
junto com a gente. A gente faz toda nossa parte burocrática aqui, só que também tem um
tramite acima de nós que acaba trancando. Ver. Alex – Thiago, primeiro lugar quero te
dar os parabéns, como presidente lá da associação do bairro Caju, acho que o primeiro
passo já foi dado, tu tá mostrando aí boa vontade, atitude, tu achaste o caminho aqui,
tem que vir, expor os problemas da comunidade. E as vezes os vereadores são cobrados,
mas não conseguem efetuar esse trabalho. Acho que tem um tempo para que todas essas
demandas que tu solicitaste sejam atendidas ou seja respondido e se isso não acontecer
que tu venhas de novo a câmara de vereador, a bancada do PTB está a disposição
também. Mais uma vez dar os parabéns para ti, que atitude, que força de vontade,
certeza que aquela associação tu representando ela vai fazer toda a diferença naquele
bairro. Meus parabéns. Presidente da associação dos moradores do bairro Caju leste.
Thiago Pacheco – Presidente, queria fazer só mais um pedido para vocês. Vai fugir um
pouco do meu bairro tá. Queria pedir a vocês que estudem a possibilidade de uma união
entre vocês para levar uma água para o Porto da Figueira, levem água para aquele povo
lá tchê. Coitado daquele povo lá. Aquele pessoal 37 anos sem uma água na torneira,
uma água no chuveiro. Muito obrigado a todos e Com a proteção de Deus e em nome do
povo de Nova Santa Rita, a senhora presidente encerrou a sessão às vinte e uma horas.
Nada mais havendo a tratar, sendo que os discursos de uso da tribuna constam em
arquivo digital em anexo, foi lavrada a presente ata, que vai assinada pela Presidente e
pelo vice-presidente.

Vereador Mateus Onuczak Marcon,
Presidente.
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