ATA Nº 008/2019 – 8ª SESSÃO ORDINÁRIA – 26/MARÇO/2019 – Ao vigésimo
sexto 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 quinta 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/ PTB / PRB / MDB / PDT. GRANDE
EXPEDIENTE: Ver. Leonardo Vieira / Ver. Alexsandro Ávila / Ver. José Rosales / Verª.
Ieda Bilhalva / Ver. Joselino Rodrigues / Ver. Guilherme Mota / Ver. Ildo Maciel da Luz
/Ver. Paulo Vargas / Ver. Mateus Marcon / Ver. Rodrigo Aveiro e Ver. Renato Machado.
EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Ver. Guilherme Mota / Verª. Ieda Bilhalva / Ver.
Leonardo Aveiro / Ver. Jocelino Rodrigues / Ver. Paulo Vargas / Ver. José Rosales / Ver.
Alexsandro Ávila / Ver. Mateus Marcon / Ver. Renato Machado / Ver. Rodrigo Aveiro e
Ver. Ildo Maciel da Luz. EXPEDIENTE: Foi feita a leitura do Boletim nº 008/19. Ver.
Ildo - Solicitou a inclusão de dois pedidos de indicação – Acatado. Verª. Ieda solicitou
a inclusão de dois pedidos de providencia. Acatado. Ver. Guilherme – solicitou a
inclusão de dois pedidos de providência. Acatado. Ver. José Rosales – Solicitou a
inclusão e um oficio. Acatado. Ver. Leonardo – Solicitou a inclusão de uma Moção.
Acatado. COMUNICAÇÕES DE LIDERANÇAS: Ver. José Rosales – Saudou todos.
Falando na festa de aniversário da cidade, Nova Santa Rita merece e teve uma grande
festa para a comunidade. Foram três dias de festa. Grandes eventos tanto na área
artística como uma grande Ginetiada realizada no nosso parque de eventos. Parabéns
aos organizadores da Ginetiada, quem organizou nossa festa. Parabéns a comunidade
por esses 27 anos e parabéns a nossa administração por ter organizado essa grande festa,
encerrando com grande show. Quero aproveitar para convidar todos para a inauguração
da Vó Luiza dia 28 as 16h30, no bairro Califórnia. É preciso colocarmos essas coisas e
convidarmos a comunidade a participar. Não poderia deixar de falar também da grande
atividade puxada pelo sindicato dos servidores públicos de Nova Santa Rita, com a
nossa participação. Nos integramos nessa luta porque é uma luta de todos. Esse
movimento dia 22 que foi contra a reforma da previdência, foi uma grande paralização.
Em torno de 10 minutos a gente parou a BR 386 para mostrar o descontentamento da
população com essa reforma que vem para atacar os nossos direitos, onde na verdade é
para privatizar a nossa aposentadoria. O país está ficando mais velho. A pirâmide está
invertida, só que na verdade esses novos que estão entrando no mercado, querem que
contribua para uma previdência social privada, que vai faltar dinheiro sim na
previdência, vai faltar dinheiro para nós que estamos aposentados ou se aposentando,
porque quando aqueles jovens, nossos filhos, nossos netos forem contribuir, vão
contribuir sim para a previdência privada e aí não vai ter dinheiro para pagar a
previdência social. É preciso esclarecer e por isso eu estou pedindo, fiz a solicitação
para fazermos uma audiência pública aqui nessa casa para esclarecer o que representa e
como é essa reforma da previdência que vem com certeza para atacar nossos direitos e
não vamos permitir isso. Ver. Alex – Saudou todos. Mais uma vez uso a tribuna com
autorização do líder e venho, acho que esse assunto eu já tinha deixado de lado,
referente a pessoa do vereador Zé Rosales, suplente de vereador. Mas mais uma vez esse
vereador tem que vir a tribuna relatar e mais uma vez dizer para o vereador o porquê
que esse vereador tem o posicionamento forte, esse vereador tem um posicionamento
verdadeiro e que essa tribuna, ele sendo um advogado, ele sabe que nessa tribuna a
gente tem imunidade, tudo que fala nessa tribuna ele tem imunidade. Principalmente
quando ele cita um vereador que é colega dele dentro da câmara e é um nome público e
tudo que eu falo aqui pode ser gravado por qualquer pessoa e pode ser postado em redes
sociais. Aqui vereador responde pelos seus atos. Quero mais uma vez salientar o
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vereador que não é com ameaça que vai mudar meu posicionamento. Doa a quem doer.
Não vem dizer para mim que vai encaminhar, fazer uma moção de repudio contra a
minha pessoa e que vai encaminhar a justiça, eu sou bem adulto, respondo pelos meus
atos e é assim que vou me manifestar. Quando eu disse que o senhor é mentiroso, eu
reafirmo mais uma vez que o senhor é mentiroso. Eu já ofendi e não retiro uma virgula
do que eu falei, cabe ele levar ao poder. Vereador, eu não gosto da sua pessoa, não gosto
do seu caráter, não é de hoje. Acho que o senhor não poderia nem concorrer como
vereador porque lá no começo o senhor responde um processo que ficou arquivado, a
gente não sabe bem como ficou, que o senhor até afastado de casa foi polícia nunca foi
na minha casa para me retirar da minha própria casa e o senhor teve um afastamento
mais de meses da sua casa para fazer uma averiguação do seu caso. Então acho que a
minha antipatia com o senhor não é de hoje. E o senhor tem toda a liberdade de ir onde
o senhor quiser buscar entendimento, mas esse vereador não muda seu posicionamento,
não muda o seu caráter, doa a quem doer, quem bota o nome à disposição e quer
concorrer a um cargo eletivo tem que ter uma ficha limpa. Mais uma vez quero dizer
que nessa câmara quando tem manifestações e as pessoas vem aqui e cobram do
vereador, tem todo o direito de cobrar. Tem muitos vereadores em época de campanha
que prometem isso e aquilo e quando aquela pessoa chega aqui e pede para que seja
votado favorável a um projeto e muitas vezes é barrado, não tem o direito de falar, essas
pessoas tem direito sim. Esses vereadores têm que ter conduta ilibada, como diz o
vereador Paulinho. Infelizmente o vereador tem um passado e esse passado pode vir à
tona de uma hora para outra. A gente tem que cuidar isso aí quando a gente quer fazer
uma moção de repudio contra uma pessoa que se sentiu ofendido, cuida que pode vir
mais coisas. De maneira alguma, esse vereador vai mudar a maneira de agir por ameaça
ou por justiça, a justiça foi feita e assim tem que ser. Esse não é o caminho vereador.
Verª. Ieda – Saudou todos. Como o vereador falou antes aqui nós tivemos dia 22 a
maior paralisação do funcionalismo público de Nova Santa Rita. Nós começamos o
movimento junto com o sindicato, com a Ana Claudia e o Robertinho e convidamos aos
servidores públicos principalmente ao magistério para que nós parássemos dia 22.
Porque somos contra a reforma da previdência. Nós somos contra a reforma de qualquer
estatuto, de qualquer estatutário. Dizem que se faz necessário, mas vamos ver como
estão os rombos no Brasil, como estão os grandes bancos que tem grandes dividas com
o Brasil e aí vai arrebentar em nós trabalhadores. Vai arrebentar na classe que precisa, a
classe que movimenta o país. Porque se não fosse os funcionários públicos de Nova
Santa Rita não tinha gestão, que nem eu falei no dia da nossa paralisação, temos sim
uma boa gestão hoje. A gestão da prefeita Margarete é a melhor gestão dos últimos anos.
Mas nós temos funcionários que 8hr estão nas repartições públicas para atender o
público. E nós concursados fazemos o movimento do município. Obviamente também
tem os CC qualificados. Mas nós não queremos e não vamos deixar mexes nos nossos
direitos. Ontem teve uma reforma na cidade de Porto Alegre, que tirou toda e qualquer
direito do funcionário público. Quando a gente fala em direito do funcionário público,
muitas vezes somos criticados, temos direito sim, fizemos um concurso e estudamos
para estar lá. Inclusive tem uma fala bem gritante que diz que a melhor qualidade de
estudo está na escola particular, mas quem são os professores que estão na escola
particular? Grandes currículos ou aquele que não passou no concurso público? Então
temos que valorizar a escola pública, porque aqui estão os professores que estudaram e
passaram nos concursos. Aqui defendendo nosso município estão os funcionários que
passaram no concurso. Nós estudamos para estar ocupando o lugar que nós estamos
hoje. Nós não podemos paralisar e ficar de braços cruzados, inclusive estamos com uma
moção em andamento junto com o vereador Leonardo, contra a reforma da previdência.
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Eu gostaria de agradecer em nome das colegas que estão aqui, a todos os funcionários
públicos que foram para rua no dia 22. Ouviu-se algumas piadas em redes sociais que os
funcionários só foram lá porque tinha ponto. Não foram lá porque tinha ponto, ninguém
convocou eles e disse que era obrigado a assinar o ponto lá, e as minhas colegas estão
aqui que não me deixam mentir. Tinha um ponto na escola, tinha um ponto nas
secretarias e tinha um ponto ali, porque era incabível nós fazermos o professor passar na
escola antes de vir para ali e depois assinar o ponto. Mas era democrático o professor
que não quis paralisar, ficou na escola trabalhando. Estiveram ali pessoas expressando
sua vontade contra a reforma da previdência. Ver. Jocelino – Saudou todos. Gostaria de
agradecer ao atual secretário de obras, semana passada publiquei no face, mostrei
porque já tinha feito vários pedidos para ser feito limpeza no Recanto da Quinta e não
era feito, então através de uma publicação hoje foi feito a limpeza, tomara que limpem o
terreno que é da prefeitura, mantenham limpo para que futuramente possa instalar uma
academia ou uma praça para aquele pessoal. Vi também comentarem sobre o cartão
ponto. É interessante a questão do cartão ponto, porque em maio agora vence o contrato
com a empresa do cartão ponto. E até agora não funciona o cartão ponto na prefeitura,
que hoje ainda é o funcionário que assina o cartão ponto e o secretário que abona. E o
custo disso e fiquem à vontade para ir lá rever isso, através de um contrato, custou mais
de 100 mil para que funcione, mas em maio encerra o contrato, as maquinas já estão nas
secretarias e não está funcionando. Tomara que desse contrato não venha um aditivo,
porque já está há um ano essa novela no cartão ponto onde alguns já foram prejudicados
por essa questão. Sabemos que não é fácil essa questão de cartão ponto, mas é 100 mil
do dinheiro público investido ali que qualquer funcionário público depois disso vai
poder dizer assim: não, eu cumpro meu horário, está o relatório aqui do meu cartão
ponto. Isso é uma questão de gestão. Dinheiro não é do secretário, o dinheiro não é da
prefeita e não é de nenhum dos vereadores, o dinheiro é do povo. Somos empregados
aqui e quando se investe deve ser bem feito e lá, apesar de estarmos em cargos políticos,
mas estamos lá, as pessoas que estão lá são para fazer gestão, para governar e também
cuidar do nosso dinheiro público.
Ver. Leonardo – Saudou todos. Eu tenho me decepcionado muito com a política e eu
tive a felicidade de retomar os estudos e começar a cursar ciências políticas e o que me
deixa mais intrigado que lá no século 5 antes de cristo, a política já era o que é hoje,
mas em dado momento do século 5, foi comentado por um indivíduo que no decorrer
dos anos, no futuro, a política iria mudar, mas eu não vejo mudança nenhuma na política.
A política foi criada para benefício dos menores, mais fracos e não está acontecendo
isso. Eu fico chateado porque nós do PTD lançamos um nome a pré-candidato, que
fique claro, PTD tem um nome, o melhor nome dentro do partido, o Cesar, atual viceprefeito da nossa cidade e em certa reunião da base do governo, o vereador que eu faço
questão de falar, que eu faço questão que fique registrado em Ata nessa casa, vereador
Guilherme Mota. Nessa reunião disse que como o PTD lançou um pré-candidato, que
ele é inimigo do governo, que ele não está na base do governo, por ser pré-candidato. Só
que para lembrar esse vereador, numa atividade que eu fiz quando retornei, que a gente
pegou um ônibus, minha assessora e eu para fazermos itinerário na cidade para ver qual
a real demanda, qual a real solução, a gente retornou. O referido vereador me chamou
para uma reunião e nessa reunião ele também disse para mim que também é précandidato pelo MDB. E eu sou do tempo que homem não precisa gravar fala para ser
confirmado. Homem fala uma vez só, então se tiver a versão de que não me falou, eu
sustento a minha palavra contra a dele. Então na situação seu Guilherme, o senhor disse
que era pré-candidato e que estaria encaminhando uma pesquisa. É minha palavra
contra a do vereador, inclusive, comentou em uma situação de fazer um bloco. Vejam
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bem. Por isso que me chateia a política. Eu tenho que saber qual a minha posição,
porque não é vereador que vai chegar no executivo, a prefeita e vai dizer: está na hora
do fulano desembarcar. Vereador Gugu te admiro, tem o meu carinho porque eu te
conheço antes da política e tu teve postura, está independente, hoje o MDB em síntese
teria somente um vereador e eu Leonardo PTD tenho um ídolo que é Deus. Primeiro
para mim Deus e depois tem pessoas que eu admiro, enquanto seu Guilherme Mota
provavelmente admira Temer, Eliseu Padilha. Então como diz o meu amigo vereador
Renato, não viemos para política fazer amigos, mas eu não consigo passar em locais
sem deixar amigos, carinho porque essa vida é só essa. Só que eu sou um cara autentico
e sou fiel, porque se eu falar para ti que pedra é pedra, não adianta tu me dizer que é
uma esponja porque ela vai ser pedra, isso vem do meu caráter. Então colegas
vereadores, o que eu falar com vocês vai ser uma vez só. Admiro o Pedal, o Alex que
faz o trabalho dele de oposição, Renato, um cara que está aí a cinco mandatos, Paulinho,
Gugu, conheço a muitos anos, Mateus está me impressionando, guri novo, presidente do
legislativo, Ieda, Lebrão que eu não gostava dele, falei para ele, cara que eu tenho maior
admiração, Zé Rosales. Infelizmente a política tem dessas coisas. GRANDE
EXPEDIENTE: Ver. Leonardo – Voltando a tribuna, como nem tudo é ruim, a gente
tem que saber fazer valer. A minha vida, quando eu entrei na política, eu estou político,
não sou político, até porque eu tenho a minha empresa, eu toco a minha vida de outra
maneira, se eu não estiver na política daqui 2 anos e pouco eu vou estar tocando a minha
vida, vou estar tocando a minha empresa sem problema nenhum. Vou ter divergência
política, não é por eu falar aqui do Guilherme que daqui um pouco ele vai encaminhar
um projeto eu vá vota contra se for bom para a comunidade. Mas eu estou aqui para
fazer políticas públicas, política voltada para a comunidade, para quem realmente
precisa. Eu falar um pouco sore o projeto que estamos desenvolvendo que é política
pública, epilepsia. Um projeto em parceria com a associação de epilepsia lá em São
Paulo, com a liga brasileira de epilepsia. Um projeto que me deixou muito orgulhoso,
muito satisfeito porque estou vento bastante gente engajada. A Ivonete nos ajuda, o Alan
está fazendo um trabalho de divulgação, Mateus aderiu, todos os vereadores, hoje está
vindo o projeto para a câmara para ser votado, peço colaboração de todos para
aprovação desse projeto. Hoje a gente fez uma atividade ali na entrada na frente do gás,
e por incrível que pareça, dos 50 folders que eu tinha na mão, restou só três. Em torno
de 40 carros não sabiam o que é epilepsia, o que é essa patologia. O que me deixa feliz é
isso aí, pode fazer política pública, política para podermos levar o conhecimento, para a
população. Não em benefício próprio, essa é a minha função na política. E o que vocês
ouvirem falar do Leonardo que não sair da minha boca, não acreditem, porque eu estou
aqui para fazer política seria, política pública. Ver. Alex – Venho mais uma vez na
tribuna falar o que eu já tinha falado e lutado a muito tempo atrás. E peço para os
vereadores da base do governo, que acendam a luz da consciência e realmente entendam
que o conselho tutela passa por uma situação sem um amparo dessa administração. Mais
uma vez as crianças vão ter que ser retiradas de um abrigo. Essas crianças foram
retiradas de um abrigo aqui no Berto Círio, na Deoclécio Rodrigues, foram levados para
um abrigo em Canoas. O abrigo em Canoas foi fechado também, município já tinha sido
alertado, não tomou providências nenhuma. Os conselheiros tiveram que ir lá, eu fui
junto num sábado com o secretário da assistência social, onde foi muito bem
desenvolvido o trabalho para a secretaria da assistência social e essas crianças vieram
para cá. O juiz determinando que essas crianças deveriam ir para casa de acolhimento,
os conselheiros dizendo para a prefeita que as crianças não poderiam ir para aquele
abrigo, porque aquele abrigo já tinha uma determinação do juiz, a intervenção parcial
daquele abrigo que não teria como essas crianças irem para lá. Infelizmente a prefeita
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fez com que aquelas crianças fossem para lá. Tem 14 crianças nessa casa de
acolhimento. Determinação da juíza decretando desde o dia 19 de março. Está aqui a
liminar da juíza mandando o município que fosse retirado as crianças em 48hr, a
prefeita não conseguiu cumprir o prazo, pediu mais um prazo que também não foi
cumprido e hoje essas 14 crianças, 7 delas amanhã vão ser transferidas. As outras 7 a
gente não sabe para onde vai. E aí eu digo para vocês, esse vereador é de oposição, é
brigão, eu estava errado? Quando eu vinha alertando isso aqui 1 ano e meio, dois anos.
Conselho tutelar clamando, pedindo ajuda para os conselheiros, os conselheiros pedindo
ajuda para os vereadores, os vereadores fechando os olhos e achando que esse problema
não vai surgir. A prefeita acha que isso vai ficar dentro das quatro linhas e isso aqui
ninguém vai tomar conhecimento. Tem uma casa amarela que foi construída, está ali na
escola da fazenda, conversa com os cinco conselheiros e perguntem para ele se ali não
pode ser feito a casa. A casa que tem ali é melhor que essas casas de abrigo que essas
crianças são levadas, não é por esse vereador é para os conselheiros. Foi alugado uma
casa em Berto Círio, já quase há um ano, estão pagando aluguel dessa casa, o mato está
tomando conta, estão pegando moveis velhos e levando para lá e mais uma vez vem
uma liminar do juiz determinando que essas crianças vão ter que sair de lá. Vocês
calculem a cabecinha deles como fico. Entram num abrigo, acham que estão seguros,
vem outra liminar do juiz pedindo para eles retirarem as crianças de lá. Isso é muito
grave vereadores. Acho que a gente tem que puxar essa responsabilidade, não só para
esse vereador que está falando. Mas ajudar os conselheiros tutelares do nosso município.
Que não tem um auxilio, uma infraestrutura para que realmente possam ajudar essas
crianças. São gastados 60 mil mensais com essas 20 crianças. Acho que é muita grana, a
prefeita poderia ter assumido essa responsabilidade, trazer essas crianças para cá e
realmente dar uma qualidade muito maior. Os conselheiros possam trabalhar perto
dessas crianças. Consigam por um convívio para que elas possam ser alguém no futuro.
Dessa forma eles estão sendo muito prejudicados no seu desenvolvimento, que foram
tirados do pai e da mãe para dar uma qualidade melhor, mas esse município não quer
assumir essa responsabilidade. Lamentável. Ver. José Rosales – Saudou todos. Vou
falar um pouco de trabalho porque eu acho que o nosso papel aqui é fazer trabalho,
construir propostas e trazer recursos para o nosso município. Eu assumi a cadeira nessa
casa faz 1 e pouco, mas eu mesmo não estando nessa casa eu não deixei de trabalhar
pelo município. É o papel de cada um de nós e principalmente dos vereadores ajudar a
trazer recursos para o nosso município. É fácil vir aqui e por papelzinho aqui na câmara
e a gente faz bastante isso, indicações, pedidos de providencia, mas um dos nossos
papeis é fiscalizar e também ajudar o município né vereador Guilherme, nós estávamos
lendo a constituição e um dos papeis é sim ajudar o município. Eu estou falando isso
porque as vezes dizem, a o vereador, o deputado, não se reelegeu, mas fez trabalho e
construiu para o município e isso as vezes pelas consequências não se reelege. Estou
falando isso porque quero registrar que o deputado Marco Maia não se reelegeu, mas
contribuiu e continua contribuindo com esse município através desse vereador aqui e
antes de ser vereador já tinha esse contato com nosso deputado. E quero dizer que tem
250 mil para pavimentação e mais 1 milhão de reais que a gente buscou através do
deputado Marco Maia. Esse 1 milhão que vai ficar disponibilizado é para custeio e 250
mil de recurso para pavimentação. Nós trabalhamos pela comunidade e agradeço o
deputado Marco Maia por enxergar Nova Santa Rita e por ser parceiro desse vereador. 1
milhão e 250 mil que eu contribuí para Nova Santa Rita. Nem vou falar de outra verba
de outra deputada, eu sei que cada vereador vai lá buscar recurso e é justo vir na tribuna
e dizer que buscou recuso sim. Indicar para onde tem que ir esse recurso, porque apesar
de qualquer um vereador ou a prefeita que administra, pode dizer para onde vai esse
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dinheiro, mas é atribuição do vereador também fazer isso. E quero dizer que na minha
gestão de presidente desta casa, também devolvi 413 mil para o legislativo para uma
construção de uma creche em Morretes e aí não foi feito, isso foi 2009 e minhas contas
foram aprovadas sem apontamento. Verª Ieda – Saudou todos. Hoje é minha última
sessão, estarei me afastando da câmara por período indeterminado, então vou deixar uns
projetos em andamento aqui e apelo aos meus pares vereadores que votem favorável a
esses projetos. Primeiro projeto é um projeto da mama amiga que pé de autoria da
minha colega professora Janete e da Luciana. Que fala sobre o câncer de mama, que é
uma doença que tem matado muitas pessoas e ela tem um trabalho excepcional na
escola de educação infantil que ganhou primeiro lugar, então nós queremos que Nova
Santa Rita tenha esse projeto como um projeto piloto e que se trabalhe em todas as
series iniciais. Estou deixando esse projeto de lei aqui para aprovação dos colegas pares
vereadores. Também estou deixando um projeto de lei para tornar-se de utilidade
pública a ONG amigo dos peludos. É uma ONG que vem trabalhando incansavelmente
há anos aqui no município, castrando com verbas próprias dez animais por semana.
Animais que são retirados da rua e estão sendo castrados com dinheiro próprio. Esse
dinheiro vem dos brechós, das festas e de todos os eventos que essa ONG tem feito. Ela
tem como presidente Arcilene Antunes e eu como vereadora apoio essa causa animal.
Deixo esse pedido aos pares vereadores que olhem com carinho esses dois projetos que
estão entrando hoje no grande expediente e virão a votação. O dia vir a votação, a gente
convida de novo a vocês estarem aqui presentes para nós fazermos que esses projetos
virem lei no nosso município. Temos aqui também a presença do Valmor Dorneles que é
lá de Bom Progresso, a cidade do meu esposo. E é amigo de anos da família que hoje é
morador de Nova Santa Rita e está aí levantando uma grande causa, não a privatização
da nossa CEEE, da nossa Sulgás e do nosso Banrisul. Nós temos o melhor dos bancos
do estado que é o Banrisul e nós não podemos privatizar. É o recado que eu deixo e o
pedido aos colegas vereadores que apreciem com carinho esses dois projetos. A não
expliquei porque estou me afastando, né?! Eu vou assumir a partir do dia primeiro de
abril o cargo de secretaria municipal do meio ambiente. A convite da prefeita e um
acordo entre o nosso partido, o meu primeiro suplente o irmão Toninho assume a minha
vaga. É conhecimento de todos, é minha área, eu sou formada em biologia, tenho pósgraduação na área, então vou assumir a secretaria para dar mais ênfase a nossa
administração. Boa sessão. Ver. Jocelino – Saudou todos. Eu quero falar um pouco de
saúde rural. Há alguns questionamentos achando que a prefeitura trabalha só em volta
de assentamentos ou outras coisas. Mas eu fui ver, já que foi pauta na saúde rural e que
também a ida a Itália era para falar sobre saúde rural. Eu fui ver a situação e o pessoal
passa no posto de saúde rural. O posto era para funcionar de segunda a sexta, porém,
existe uma equipe lá, quem faz a recepção acaba sendo a enfermeira ou a técnica porque
não há recepcionista e não função da enfermeira ou técnica fazer recepção. Na segundafeira essa equipe atende no rural, na terça-feira somente um turno eles fazem
atendimento domiciliar, então na terça-feira já não há atendimento para o pessoal no
posto na parte da manhã. Na quarta-feira eles atendem lá no posto rural, na quinta-feira
essa mesma equipe se desloca e o atendimento lá na Coopan e na sexta eles atendem no
rural dos sinos. Então não há prioridade alguma. Porque somente o posto do Berto Círio
tem três médicos, a população é maior, a gente sabe, mas tem três médicos no posto do
Berto Círio atendendo a população de segunda a sexta, enquanto aqui se vocês ficarem
doentes e precisar de medico durante a semana tem que esperar o dia de atendimento,
senão tem que se descolar. Ver. Guilherme Mota – Sobre o meu posicionamento
político em tentar me vincular com políticos envolvidos em corrupção, a rede social ela
serve como uma defesa fundamental. Dia 21 de março deste ano, presidente Temer foi
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preso e o vereador aqui foi as redes sociais aplaudir, elogiar o judiciário e dizer que toda
e qualquer corrupção, independentemente de partido, porque não defendo partido
defendo projetos e defendo pessoas, deve responder nos rigores da lei. Aliás, isso vem
bem de antes, não só no aspecto de corrupção, mas no aspecto político, porque quem
lembra da manifestação da greve dos caminhoneiros pode ir lá no meu facebook e olhar
no meu histórico que na semana da greve a minha foto de perfil dizia “sou a favor da
greve dos caminhoneiros, fora Temer”, com a camiseta que eu e o Gugu compramos.
Então, vincular político com corruptos não vai de maneira nenhuma construir um
processo como o senhor diz, de desenvolvimento da sociedade, até mesmo porque lhe
respeito e lhe admiro, o senhor é um grande vereador, um grande parlamentário que tem
causas inovadores nessa casa e até acho que a população deve dar oportunidade desse
vereador ficar mais tempo aqui. Porque é um grande parlamentar. Agora, vincular
político com a nossa causa não dá certo, por exemplo: deputado que o senhor apoiou foi
condenado pela 7ª vara federal de Porto Alegre por crime de fraude e licitação, o que
isso tem a ver com o vereador? Nada. Assim coo qualquer outro político que tivermos
aqui vinculado conosco com caso de corrupção, não devemos vincular. Portanto
vereador, com todo respeito que tenho pelo senhor e pela sua pessoa, pelo seu mandato
que tem sido irretocável, o senhor é um grande parlamentar nesta casa. Estou lhe
explicando, não tenho absolutamente nada contra, aliás, tenho muito a favor porque o
senhor é de um partido que iniciou a história desse município, partido que está
cravejado nessa tribuna com grandes presidentes, inclusive o presidente Toninho que foi
um dos vereadores mais parceiro meu e reforço aqui, é melhor a gente se informar,
conversar melhor porque isso não constrói nada no município, o que constrói é dialogo,
a união de todos e a manutenção desse projeto vencedor que melhorou a vida das
pessoas. Ver. Rodrigo Aveiro – Saudou todos. Eu nasci e me criei em Nova Santa Rita,
somos entre seis irmãos, família sempre muito humilde, apesar das dificuldades e muito
trabalho, a gente consegue ir evoluindo e buscando melhorias. Eu tive a oportunidade de
ingressar na política, na administração da prefeita, eu tive o convite de ter uma
renovação política e concorrer a vereador do município, onde fiquei de segundo
suplente de vereador do partido. Como já tinha a mais ou menos há 18 anos na empresa
de metalurgia onde eu vinha trabalhando, não tive intenção de vir fazer trabalho no
município e passando o tempo tive oportunidade de estar a frente da coordenação de
esportes. Passei dois anos e meio na pasta, onde tínhamos um subsidio nessa época
aproximadamente dos dois anos de 200 mil reais, conseguimos fazer inúmeras
atividades, retomar o esporte feminino na cidade, retomar o futebol de campo, futebol 7,
projeto atleta do futuro, guri bom de bola. Gosto muito dessa área, esportes na área de
educação. Tive a felicidade de trabalhar junto a secretaria Elaine, foi realizado muitos
projetos para melhorias da educação em nível de estrutura. Mas eu ainda me preocupo
bastante com a questão hoje em dia da nossa juventude ter a oportunidade de
crescimento profissional, espaços públicos para atividades também. Hoje temos grande
espaço, acredito sim no Olmiro Brandão, dá para melhorar muito, há muito tempo
venho cobrando a melhoria da pista atlética que dá para fazer em volta do lago para os
nossos alunos não precisarem sair do município, para as pessoas da cidade ter um
espaço também para a pratica de caminhada, de corrida. Assim também melhorando a
qualidade de vida de todos e meu sonho sempre foi tentar através da política deixar um
legado aqui. Nós temos um ginásio municipal com pista atlética, com quadras de futsal,
fut7 e algumas outras modalidades, basquete, vôlei, handebol e também precisamos
potencializar isso. Acredito eu que através do esporte, a gente cria cidadãos para o
mundo com mais qualidade de vida e mais respeito também, união. Através do esporte a
gente aprende muito coisa. E hoje temos uma secretaria de esportes, já está a mais ou
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menos um ano e meio na pasta e relatei hoje, fiz até uma brincadeira, mas é uma
cobrança também do vereador, que sempre foi ter um sonho ter pelo menos um projeto
para tentar buscar através da lei do incentivo do esporte, buscar alguma emenda
parlamentar. E hoje no município a gente não tem. Fico bem chateado com isso, venho
cobrando fazendo pedidos formar e informais, fiz um pedido há um mês atrás sobre as
informações, o que foi feito com esses recursos nos anos anteriores, 2016 e 2017, até
para demostrar um comparativo para todo mundo e acredito que dá para fazer muito
mais com menos. Ver. Renato – Saudou todos. Aqui colocado algumas palavras do
vereador Leonardo, que eu não vim para essa casa fazer amigos, realmente vereador,
isso eu sempre disse na minha fala, mas procuro ter um bom relacionamento com
aqueles que me respeitam e com aqueles que eu considero. E na política eu aprendi uma
coisa, parceria é parceria, o bandido eu trato como bandido, então não tenho meia
palavra, sou bem direto e bem franco. Se o cara é meu parceiro é meu parceiro, senão é
meu inimigo e tem tratamento de bandido. Nós estendemos e ficamos avaliando o
trabalho nessa casa, quando eu vejo essa questão no município, no estado, no Brasil
enfim. Com relação a essa grande discussão que vem sendo nos últimos dias sobre a
previdência. Vai faltar cadeia para tanto político corrupto que tem nesse nosso país. Tem
gente boa, mas o percentual da corrupção é muito maior. Eles não vão dar conta de
prender toda a corrupção, são muitos. E muitos deputados nos envergonham com suas
posturas, sendo pessoas que tiveram uma vida pública e hoje sair algemado, isso é a
maior humilhação que tem pelas pessoas, se é que eles acham isso, talvez para eles seja
uma questão até que não atinja eles, profissão corruptos de carteirinha. O cara te
perpetua no poder e não deixam ninguém permanecer em volta deles que não tem
interesse partidário político para que eles possam então continuar com suas falcatruas.
Para mim ladrão é ladrão, safado é safado. Ninguém vai preso de graça. Quando a
polícia bate, quando a federal bate é sinal que há muito tempo estão sendo investigados
e aquilo ali é um fato concreto. Na greve de 2015, alguns vereadores dessa câmara eram
CC na época. Quando o servidor lutava pelo aumento de 8%, esses que hoje querem
dizer que são defensores do servidor público, esses passavam que nem cachorro de
cabeça baixa se escondendo dos servidores públicos. E eu estava lá na greve de 2015.
Porque não sou de me aproveitar de situações. Então tem que ser o mesmo peso e
medida, não podemos nos esconder do servidor público. E aqui temos servidores de
carreira, que em 2015 quando o servidor mais precisou de alguns que se dizem líderes
políticos, passavam que nem um cachorro de cabeça baixa, escondidos. Sendo vaiado
pelos servidores ali na frente da prefeitura e aqui também quero saudar alguns cargos de
confiança que estavam lá. Eu vejo a Nata, que é um exemplo vivo disso. Que estavam
ali independentes do seu cargo, botando os dedos na janela, defendendo o servidor.
Esses sim são pessoas dignas que merecem nosso respeito, não aproveitadores dos
servidores públicos, para se beneficiar. É o que eu vi. A última reunião que teve, dia 22,
a paralização, deu nojo, deu náuseas de ver certos políticos ali que em 2015 deram as
costas para o servidor. Eu estava de frente e continuo de frente para o servidor.
ORDEM DO DIA: Verª Ieda – Solicitou a inclusão de um requerimento – Acatado.
REQUERIMENTO: Ver. Ieda – Ao cumprimenta-lo, venho REQUERER a
concessão de Licença do Cargo de Vereadora, a contar da data de 31 de março de 2019,
nos termos do artigo 30, inciso II e art. 34 ambos da Lei Orgânica Municipal e art. 102,
§ 2º, inciso IX do Regimento Interno desta Casa Legislativa. Aprovado por
unanimidade. Ver. Leonardo – Solicitou a inclusão de um Requerimento – Acatado.
PROCESSO Nº 163/19: PROJ, LEI Nº 005/2019 – De autoria do Poder Legislativo
– Autoriza o Poder Executivo Municipal a estabelecer diretrizes para a política
Pública Municipal de Proteção, inclusão e acompanhamento educacional dos
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alunos com Epilepsia na Rede Municipal de Educação da Cidade de Nova Santa
Rita e dá outras providencias. Em discussão: Ver. Leonardo – Peço aprovação
favorável de todos nesse projeto que o Rio Grande do Sul vai ser pioneiro, porque aqui
no estado a primeira cidade a ter uma lei que regulamente, essa tensão na área da
educação, vai ser Nova Santa Rita. E creio que muitas famílias poderão ser assistidas
por esse projeto que hoje é uma patologia desconhecida por muitos. Mas quem tem essa
doença, quem tem epilepsia, muitas vezes acaba não participando da vida social com
medo, com preconceito, que elas possam estar correndo no caso de alguma crise e as
pessoas por não terem essa informação acabam fazendo o julgamento errado. Assim
como a convulsão, muitas vezes a pessoa cai no chão e a pessoa não sabe como
proceder para auxiliar essa pessoa, que é um atendimento simples. Virar a pessoa de
lado, esperar que essa crise passe.
Ver. Paulo Ricardo – Vereador Leonardo, é uma honra ter um representante solidário
que nem o senhor, que tem feito alguns projetos com objetivo de amparar a fragilidade
do nosso município que está ligado a área da saúde. Tem o meu respeito e tem o meu
voto, por ser um projeto de tamanha importância, em cima de uma causa nobre que é
uma doença que causa muito sofrimento. Verª. Ieda – Retornando a tribuna para
discutir minhas indicações. Eu acho de extrema importância para nossa comunidade é
que fiquei em lugares visíveis aos horários de ônibus para nossos munícipes. Porque
muitas pessoas não têm acesso a internet, então se nós tivermos só no site da prefeitura
isso é ruim. É necessário que esteja nas paradas esse informativo para nossos munícipes.
E a questão da rua Veneza é um pedido que eu tenho da população, principalmente pelos
moradores daquela rua e de moradores de todo município. Porque nós temos ali uma
margem do rio dos sinos muito bonita, mas está inacessível. Na época foi uma atitude
da secretaria do meio ambiente porque a população jogava muitos resíduos lá, era um
descarte de resíduo grande ali e dai foi que meio feito o impedimento porque a
população tivesse acesso aquela margem do rio. Como é um lugar bonito, nós temos
lugares maravilhosos em Nova Santa Rita, mas o acesso do rio ali é o lugar que dá para
permitir para a nossa sociedade ir ali no fim da tarde tomar um chimarrão, tornar aquilo
um lugar agradável e trabalhar a educação ambiental da nossa população. Porque os
outros lugares que nós temos acesso ao nosso rio, são áreas particulares onde é cobrado
ingresso. Ver. Paulo Ricardo – Por vez esse vereador, oportunamente preocupado com
as nossas crianças e com histórico que tem acontecido constantemente em nosso país,
como aconteceu em Suzano, preocupado com gestão pública a qual vivencio há 25 anos.
Faço essas duas indicações para que seja apreciada não só por essa casa, mas pelo
executivo municipal. Sabedores que somos, nossas crianças estão vulneravelmente
dentro das escolas, não só em Nova Santa Rita, mas todo o Brasil. Que sejamos o
percursor de cuidados para com elas, diante da necessidade de câmeras de vídeo
monitoramento frente as escolas, talvez junto as guaritas e que essas guaritas tenham
guarda permanentemente monitorando as entradas e saídas das escolas. Que hoje está
muito fragilizada. Tenho reclamações de colegas de trabalho que estamos com
fragilidade nas escolas do nosso município. Fica aqui meu pedido de acolhimento por
essas duas indicações e que o município se faça presente criando essa ferramenta que é
muito importante para a proteção das nossas crianças. Obrigado.
Aprovado por
unanimidade. INDICAÇÕES: Ver. José Rosales - No sentido de que a secretaria
competente efetue instalação de uma parada de ônibus com abrigo na Rua Volta Grande,
próximo ao nº 600, bairro Morretes. Aprovada por unanimidade. No sentido de que a
secretaria competente efetue a instalação de uma parada de ônibus com abrigo na Rua
dos Bloedow, próximo ao nº 3334, sentido Centro/bairro, bairro Morretes. Aprovada por
unanimidade. Ver. Rodrigo Aveiro - No sentido de que a RGE Sul realize a troca do
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transformador atual por um que tenha melhor capacidade na Rua da Igreja, bairro Berto
Círio. Aprovada por unanimidade. No sentido de que a secretaria competente estude a
possibilidade de instalação de playground e academia pública na Rua da Igreja, bairro
Berto Círio. Aprovada por unanimidade. Verª. Ieda - No sentido de que a secretaria
competente analise a possibilidade de colocar informativos com os horários dos ônibus
em todas as paradas de ônibus da cidade. Aprovada por unanimidade. No sentido de que
a secretaria competente analise a possibilidade de liberar o acesso da Rua Veneza, no
seu final que desemboca no Rio dos Sinos, criando uma área de lazer com uma praça
ocupando o espaço ocioso que lá se encontra. Aprovada por unanimidade. Ver. Renato
- No sentido de que a secretaria competente efetue a pavimentação asfáltica ou PAVS na
Rua Jardim, bairro Morretes. Aprovada por unanimidade. Ver. Leonardo - No sentido
de que a secretaria competente efetue a pavimentação asfáltica da Estrada Boqueirão do
Caju, no trecho entre a Empresa de Logística G.A e a parada 20, bairro Caju. Aprovada
por unanimidade. No sentido de que a secretaria competente efetue a pavimentação
asfáltica ou em PAVS na Rua Nove de Dezembro, Centro. Aprovada por unanimidade.
Ver. Paulo - No sentido de que a secretaria competente coloque guardas em todas as
escolas municipais de Nova Santa Rita, que os portões sejam fechados e que as pessoas
que acessarem as dependências da escola sejam identificadas. Aprovada por
unanimidade. No sentido de que a secretaria competente coloque câmeras de
monitoramento interligadas à sala de videomonitoramento em todas as escolas
municipais de Nova Santa Rita. Aprovada por unanimidade. Ver. Ildo - No sentido de
que o Laboratório Bioanálises efetue a colocação de um toldo em frente à fachada de
seu prédio na Av. Santa Rita, Centro. Aprovada por unanimidade. No sentido de que a
secretaria competente efetue a colocação de um quebra-molas na Rua Amilton Amorim,
próximo ao nº 1010, sentido bairro/BR-386, bairro Sanga Funda. Aprovada por
unanimidade. Ver. Guilherme - No sentido de que a secretaria competente efetue a
cobertura da quadra de esportes da Escola Vasconcelos Jardim, bairro Morretes.
Aprovada por unanimidade. PAUTA: PROCESSO Nº 218/19: PROJ. RESOLUÇÃO
Nº 002/19 – De autoria de diversos vereadores - Dispõe sobre 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 223/19: PROJ. LEI Nº 006/19 – De
autoria do Vereador Mateus Marcon - Denomina as ruas “D”, “G”, “H”, “I”, “J”, “K” e
“L” do Loteamento Bela Vista, Centro, como ruas José de Alencar, Mário Quintana,
Darci José Finger, Érico Veríssimo, Monteiro Lobato, Pastor Lauro e Olavo Bilac. Dada
a 1ª pauta. PROCESSO Nº 248/19: PROJ. LEI Nº 004/19 – De autoria do Vereador
Rodrigo Aveiro - Dá nome de “Praça Recanto do Sol” à praça situada no Loteamento
Recanto do Sol e dá outras providências. Dada a 1ª pauta. EXPLCAÇÕES PESSOAIS:
Verª. Ieda – Eu gostaria de agradecer imensamente ao trabalho de todos os funcionários
da casa. Durante esses dois anos e três meses que eu faço parte desse contexto. Trabalho
incansável das minhas assessoras, minha assessora Emília, a Marilia, a Leni, toda a
assessoria da câmara, os vereadores, o diretor adjunto Lucas, a todos os funcionários
dessa casa, a dona Val, a dona Miria, a Rose, a nossa assessora jurídica, as minas que
são chefes coordenadoras de bancada. Eu expresso meu agradecimento, agradeço a
comunidade que se fez presente nas sessões, que é de extrema importância para nosso
município que a comunidade se faça presente para saber o que realmente discutimos
nessa tribuna. É com o coração apertado, nossa vida é feita de desafios e eu sou de
encarar esses desafios. Vou encarar um novo desafio assumindo a pasta do meio
ambiente a partir do dia primeiro e podem contar com essa vereadora, porque vereadora
não vou deixar de ser. Eu deixo um bom trabalho aos meus pares vereadores.
Vereadores que a gente tem uma boa relação aqui, como diz o vereador Renato, aqueles
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que são meus parceiros são meus parceiros e os que são bandidos a gente trata como
bandido, mas eu não sou assim. Trato todos iguais independente de ideologia política.
Agradeço imensamente a todos os colaboradores e em especial, como sempre me refiro
nessa tribuna, mas eu não poderia deixar de agradecer uma pessoa que é meu braço
direito, é meu braço esquerdo e diríamos a minha alma gêmea. Durante esses dois anos
e três meses, só não veio em duas sessões por motivo de doença. Agradeço de coração
ao Édio. Meu esposo que é um esteio, diz que atrás de um grande homem tem uma
grande mulher e nós graças a Deus nos completamos nesses 35 anos de convivência e
agradeço, minhas filhas não puderam ficar aqui hoje por compromissos de estudo, mas
agradeço imensamente a minha família. A família é a base de tudo e eu graças a Deus
tenho uma família que me do suporte para todas as decisões que eu tomo. Não é uma
decisão fácil, sair de um cargo que eu fui eleita pelo povo para assumir uma secretaria.
Esse convite eu recebi da prefeita três Dias após a minha eleição, quando eu me elegi
vereadora a prefeita fez esse convite para eu assumir a secretaria do meio ambiente. Eu
respondi a ela que eu fui na casa dos meus eleitores, da comunidade, pedir voto para ser
vereadora, e eu não poderia de deixar de cumprir esse papel. Ver. Paulo Ricardo – Ao
retornar quero fazer uma crítica muito incisiva com relação ao meu trabalho, que tenho
feito durante esses dois anos e três meses. Não vou dizer arduamente porque não só pela
remuneração, mas pela minha obrigação como parlamentar que tem se tornado uma
constante. Projetos importantes que tenho direcionado a este município, pedidos de
providencia importantes que chega a mim através da comunidade e por infelicidade não
sou contemplado pelo executivo, de inúmeras vezes que peço, através de indicações,
pedidos de providencia, o qual sou facultado por direito em ter até resposta do executivo
municipal e não tenho tido êxito. Isso me frustra, porque as pessoas chegam a mim e
pedem e não são atendidas. Projetos importantes como agora que vai ter o primeiro ano
já que entrou nessa casa e foi aprovado como o junho vermelho, que é o mês para doar
sangue. Me coloquei a disposição, inclusive de trazer para cá uma unidade de
hemoterapia para que seja doado sangue, coletado sangue do nosso exército, dos
funcionários públicos, da comunidade e até agora nada. Com relação a casa de acolhida
para crianças, também. Acho que nós já temos que começar a pensar, ou melhor, a
realizar essas construções, essas obras dentro do município. Parar de depender de outros
municípios. Entrou semana passada também por esse vereador, a casa de acolhida
mulher. A mulher que é fragilizada por agressões, estamos no mês da mulher, dia 8
agora dia internacional da mulher, e eu fiz essa homenagem e fica em papel. E esse
vereador, assim como muitos vereadores, trabalham, botam o projeto no papel e fica no
papel. Fica aqui meu descontentamento, a minha frustração com relação as demandas do
legislativo que não são atendidas pelo executivo municipal. Ver. Renato – Saudou todos.
Nós apresentamos dois projetos de lei que institui criação do bando de medicamentos do
município. Por entender que muitas pessoas tem uma sobra de remédios em casa e
outras pessoas necessitando e nós precisamos criar esse espaço para que as pessoas
possam interagir. Numa situação que tem remédio vencido também possa fazer o seu
descarte correto. E o outro projeto que apresentamos nessa casa hoje é o projeto que
institui a criação do banco municipal de ortopedia no município de Nova Santa Rita.
Tem muitas pessoas que estão aqui na câmara diariamente pedindo auxilio dos
vereadores, uma cadeira de rodas, uma bengala, cadeira para banho, e o município não
tem isso. Que entidades possam doar para o município e criar um espaço então para
aquelas pessoas que mais precisam. Então esses dois atendimentos, um é a parte
ortopédica, as pessoas passam por cirurgias, pessoas de idade e é muito procurado e o
município não tem esse tipo de assistência. As pessoas procuram os vereadores aqui,
nós tivemos a ideia junto a assessoria para que a gente possa criar esse espaço, também
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juntamente com o banco de medicamentos que são medicamentos caros que as pessoas
não têm como comprar. Nós estendemos que aqui quando nós falamos que gostamos é
porque gostamos, quando não gostamos não gostamos, quem me conhece, já foi
vereador comigo nessa casa, sabe do meu estilo. Eu não carrego ódio no peito. Eu
carrego sempre comigo fazer o bem sem olhar a quem. Mas nós aqui compactuamos e
temos um bom relacionamento com vários vereadores dessa casa. A vereadora Ieda,
temos um bom relacionamento, ela sabe disso, trocamos ideias, conversamos
diariamente. Vereador Leonardo, Mateus, Pedal, Gugu, Paulinho, Guilherme, e tem
aqueles que eu não gosto que eu acho que são pessoas sínicas que não tem meu respeito.
E se eu gosto, eu gosto. Se eu me dou bem, eu me dou bem. E também se tiver que falar
eu falo, eu sei ouvir, mas também sei discordar. Consegui construir dentro dessa câmara
um bom relacionamento com a maior parte dos vereadores. Nosso respeito, nossa
amizade pelo irmão Toninho, que foi um vereador que sempre teve um bom dialogo
nessa casa. E a gente sabe que a vereadora licenciada agora dia primeiro, vai continuar o
trabalho. É uma pessoa capacitada, conhece, é formada nisso. Eu sou uma das pessoas
que defende a qualidade do serviço público, pessoas que conhecem aquilo que estão
fazendo. Acredito que a professora Ieda vai fazer um bom trabalho lá e o irmão Toninho
vai voltar para essa casa também como vereador, já teve uma passagem. Conseguimos
construir muitas coisas juntos porque é uma pessoa que consegue ouvir bastante, não
fala muito né, mas ouve bastante. Nós quando somos eleitos viemos para essa casa para
agradar as pessoas, eu sempre digo que a comunidade que eu represento, tenho que
representar bem e as pessoas que acreditam no meu trabalho. E quando se comenta qual
o segredo para ter uma vida longa na vida pública, primeiro lugar: é o dever de qualquer
candidato, de qualquer pessoa que pensar em entrar na vida pública ser uma pessoa
honesta. A pessoa tem obrigação tem obrigação de ter o nome limpo, ser uma pessoa
correta e procurar ser sempre uma pessoa do bem. Isso faz parte do meu trabalho. Aqui
eu costumo dizer sempre que se eu atender uma pessoa no dia e tentar resolver eu já vou
para casa feliz. Ver. Rodrigo Aveiro – Eu vim aqui falar um pouco sobre a fala do
vereador Paulinho, que nós sendo situação e oposição, temos uma grande dificuldade de
ter uma resposta do executivo em relação as demandas do município, que são inúmeras.
A questão de limpeza, os órgãos estar lá fiscalizando para dar um aspecto melhor e até
um trânsito melhor para os nossos pedestres. Está difícil a situação, gente. Não é só a
oposição, nós também temos essa relação difícil. Eu sempre tentei frisar o diálogo, fazer
essa cobrança junto a prefeita, os secretários, e venho colocar meu descontentamento
quanto a isso. Em relação a Deoclécio Rodrigues, aquela área verde que tem ali no
Recanto da Quinta, eu me lembro quando fui coordenador de esportes, a gente fez um
projeto para aquisição de equipamentos para academia ao ar livre, goleiras, e eu venho
cobrando, fazendo pedido de providencia, fazendo indicação, tentando conversar com
os secretários com a prefeita e está difícil nosso bairro. O Berto Círio, bairro Pedreira
está abandonado, sei que foram feitas algumas ações lá, mas está meio esquecido. E eu
quero ajuda de vocês também vereadores para pressionar e cobrar essas melhorias. O
pessoal cobra muito, pelo menos das limpezas. Eu sei que o passeio público é
responsabilidade do proprietário, mas né, a questão da própria educação. A Pedreira tem
a escola José Bonifácio e tem que ser mantida limpa pela prefeitura, no mínimo no
início do ano letivo tem que fazer uma limpeza e a prefeitura notificar os proprietários
dos imóveis, das calçadas, fazer uma reeducação disso. Uma conversa, uma
aproximação e não está sendo feito. São coisas pequenas que fazem uma grande
diferença e isso causa um grande transtorno na comunidade, como também no Berto
Círio acontece muito disso. A gente fez aquela elevada ao lado do postinho ali e tem
uma parte que dá para fazer uma caminhada até o beco do Miguel ali. Lá na Pedreira,
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rede fluvial estourada com esgoto em cima da pista, quando chove tem lugares que
acumulam água. Já fiz essa conversa, eu não gosto, não sou muito de estar fazendo
vídeo e publicando, até porque não é o meu perfil. Eu tento ter uma proximidade com a
situação para que resolvam, mas não estou vendo outra alternativa. Venho aqui fazer um
desabafo, não adianta a gente ficar só alisando, acho que aqui é a hora de cobrarmos e
também falar o que precisa ser feito. Lá na escola Miguel Couto foi feito uma baita
reforma, ficou uma escola muito bonita, assim como a José Bonifácio, a Vó Luiza na
Califórnia, Tiradentes, Homero Fraga, mas tem uma tampa de bueiro lá que já faz quase
dois anos que eu estou pedindo para irem lá trocar a tampa. Eu me disponibilizei em
tirar medidas, apresentar para eles fazerem uma tampa que não é difícil e colocar no
lugar. Eu estou bem chateado com essas coisas e vou ter que começar a trabalhar de
outra forma. No diálogo não estão nos entendendo, vamos ter que buscar outra solução.
TRIBUNA POPULAR: Não houve. O Presidente agradeceu a todos e com a proteção
de Deus e em nome do povo de Nova Santa Rita, a senhor presidente encerrou a sessão
às vinte horas e quinze minutos. 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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Vereador Leonardo de Souza Vieira,
1º Secretário.
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