ATA Nº 010/2019 – 7ª SESSÃO ORDINÁRIA – 09/ABRIL/2019 – Ao nono dia do
mês de abril do ano de dois mil e dezenove na sede da Câmara de Vereadores de Nova
Santa Rita, realizou-se a sexta Sessão Ordinária, do segundo ano da sétima legislatura,
com a presença de todos vereadores, Nesse momento a Presidente em exercício Jocelino
Rodrigues , deu início aos trabalhos às dezoito horas, em seguida dando a posse a Verª
Giovanna P.G. Fagundes, onde ocupou a cadeira em virtude do Ver. Mateus Marcon
Presidente dessa Casa estar ocupando o cargo de Prefeito em virtude da viagem da
Prefeita Margarete Ferreti SORTEIO: COMUNICAÇÕES DE LIDERANÇAS: PTB/
PT / PRB / MDB / PDT. GRANDE EXPEDIENTE: Ver. Jocelino Rodrigues / Ver.
Paulo Vargas / Ver. Antônio Alves / Ver. Giovanna Fagundes / Ver. Alexsandro Ávila /
Ver. Ildo Maciel da Luz / Ver. Renato Machado /Ver. Guilherme Mota / Ver. Leonardo
Vieira. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Ver. Leonardo Vieira / Ver. Antônio Alves / Ver.
Jocelino Rodrigues / Ver. Renato Machado / Ver. Guilherme Mota / Ver. Alexsandro
Ávila / Ver. Ildo Maciel da Luz / Ver. Paulo Vargas / Ver. Jocelino EXPEDIENTE: Foi
feita a leitura do Boletim nº 010/19. Verª – Giovanna - Solicitou a inclusão de dois
Projetos de Lei. 013/10 e 019/19 – Acatado. COMUNICAÇÕES DE LIDERANÇAS:
Ver. Antônio Alves – Saudou todos. Gostaria de falar um pouco do nosso partido, PRB.
Pelas ações que tem tido aqui no município, pelo crescimento do partido. Nós temos
agora uma normativa do partido, que cada município onde tenha o executivo, o partido,
é feito um trabalho de filiações chamado “Filia 10”. Nós temos agora dia 27 de abril o
nosso filia 10 que será na rua Primavera, bairro Califórnia. O homem mais conhecido
como a cancha de bocha do Serginho e dizer que é uma satisfação fazer parte desse
partido. É um partido que vem crescendo a nível nacional, nível estadual, sempre com
trabalho, com projeto. Um partido que zela pela ficha limpa. As últimas eleições que
tivemos para presidente, deputado, senador, governador. O nosso partido cresceu muito
e conseguimos eleger 30 deputados federais para a câmara de deputados, passando por
muito partidos tradicionais aqui no Brasil. Um partido que veio para ficar com
crescimento extraordinário. Aqui no nosso estado, a eleição passada para prefeito
também, a retrasada nós não tínhamos nenhum prefeito no estado que é o partido novo e
a eleição passada se elegeram cinco prefeitos pelo PRB aqui no nosso estado. Sou grato
e gostaria de passar esse relatório para a comunidade aqui presente. Obrigado. Ver.
Guilherme – Saudou todos. E de maneira muito especial a família de Rainer Leandro
Dorneles, Rainer popularmente conhecido por todos. Hoje nós temos uma sessão e aqui
como rege as normas desta casa, falamos em nome da bancada, em nome do partido e
não em causa própria. Não poderia ser diferente, uma sessão atípica, onde alguns
parlamentares então numa importante missão em Brasília, na busca de recursos e
resolução de problemas referente a energia elétrica junto com a nossa prefeita. Temos
nessa casa uma vereadora de dois mandatos que retorna para escrever mais uma página
importante na história de Nova Santa Rita. Eu tive o prazer nos meus anos de vereança,
uma vez que também já estou no meu segundo mandato, de ter sido vereador com
figuras históricas desse município que hoje por opção do povo não estão aqui. E outros
por opção própria de não concorrer, enfim. Mas fui vereador, Giovana, com o Toninho,
com a Marli, com o Luciano, com o Júlio, com Marli Castro, com o vereador Marne,
um grande opositor nesta casa, que fazia uma oposição que eu classifico como uma
oposição muito forte, mas também muito importante no nosso município. Porque eu
digo isso? Porque todos nós vereadores temos a nossa parcela de contribuição e a nossa
importância dentro dessa casa. Então, para não me estender muito, senhor presidente,
venho em nome do MDB dar as boas-vindas a vereadora Giovana. Uma vereadora que
foi atuante nos seus oito anos como vereadora nesta casa. Feliz por nesta sessão termos
de novo uma mulher no plenário que todos sabemos que deveria existir mecanismos que
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proibissem plenários só compostos por homens, mas isso não existe. E deixar claro o
meu apoio e os parabéns por esse projeto certamente justo e necessário. Que referenda
aqueles que fizeram muito pelo nosso município e mesmo terem ido embora
precocemente, acabam por pessoas, por legisladores como a senhora, escrevendo,
eternizando-os na história desse município. Parabéns vereadora e bem-vinda a nossa
casa. Muito obrigado a todos. Ver. Leonardo – Saudou todos. Também saudar a
Giovana que compõe a mesa hoje com os vereadores, porque é sempre bom ter a
presença de uma mulher, espero que na próxima legislatura tenha um maior número de
mulheres. E falar um pouco sobre uma pesquisa que saiu hoje. Me sinto um pouco
preocupado com essa pesquisa, porque é uma pesquisa tendenciosa o qual tem o nosso
vice-prefeito César que já colocou seu nome à disposição como pré-candidato a prefeito.
E nessa pesquisa não aparece o nome do César como pré-candidato. Aparece até nomes
de candidatos que não estão no cenário político. Então eu vejo uma política tendenciosa
hoje aí, o qual quer manipular até a opinião das pessoas, sendo que nessa pesquisa não
tem nem rejeição, não se pergunta qual você não votaria, eles querem saber em quem tu
vota, em que tu não votaria eles não querem saber. Mas eu creio que essa pesquisa vai
ser um ponto negativo para quem encomendou. A política não se faz assim, a política se
faz com oportunidade justa e igual para todos. Independente da sigla partidária, penso
que a política deve ser igual para todos. Então seria mais uma colocação para a
comunidade que está presente. Uma pesquisa tendenciosa, eu vejo que até para medir
forças entre duas pessoas ali né, querendo exaltar uma e menosprezar a outra, eu não
concordo com isso. Boa sessão. GRANDE EXPEDIENTE: Ver. Paulo – Saudou todos.
Solidariamente ao projeto que a vereadora Giovana está entrando hoje nessa casa, em
homenagem ao Rainer. É um orgulho poder fazer parte desse ano legislativo, o qual
votaremos uma homenagem ao homem de uma conduta ilibada que prestou serviço a
comunidade. Cabe a nós reconhecermos isso, sabedores do trabalho honroso que ele
prestou. E esse vereador gostava muito dele. Inclusive no dia que eu estava de plantão
foi o dia em que aconteceu o óbito do Rainer. Fica aqui meu cordial abraço, meu
carinho a família e meus parabéns a vereadora Giovana que teve a belíssima ideia e
iniciativa de botar esse projeto para essa casa, acaricia-lo de forma especial juntamente
a família. Um abraço a todos. Ver. Giovanna – Saudou todos. Agradecer a oportunidade
de estar aqui nesse momento com vocês compondo a mesa, muito embora seja somente
por um dia e uma representação pouco significativa no cenário atual do município
diante das expressivas votações dos senhores. Mas que eu considero um compromisso
assumido e dou aqui a sequência. Quero agradecer ao meu partido, em nome do
presidente do nosso partido Robozinho. Eu brincava agora com o vereador Guilherme
que ele falou que eu fiz dois mandatos na câmara, mas eu fiz só um, mas eu brinquei
com ele dizendo que eu trabalhava 24hr, então pareceu que foi dois, para descontrair. A
gente que é mulher e tem as tarefas profissionais para cumprir, temos a família e a gente
só é feliz quando a família está bem e feliz. A gente consegue executar as demais tarefas
para fora da casa da gente. De forma muito carinhosa quero saudar minha amiga
Terezinha, a Raquel, o Roberto, a Flavia e as crianças aqui que acompanham. Em nome
de vocês já antecipar esse projeto de lei que a gente hoje encaminhou na casa e teve essa
oportunidade de trazer esse projeto, prestar uma homenagem ao companheiro, amigo,
conselheiro tutelar, o Rainer. Agradeço a oportunidade de estar aqui hoje e prestar essa
homenagem. E quero além disso saudar aqui, o meu colega engenheiro Monir, inspetor
do CREA, que hoje está aqui. Veio nos acompanhar, é uma liderança importante de uma
entidade da nossa classe, os engenheiros que tem defendido os profissionais da área,
vem ajudar com grande projeto. Quero agradecer então ao Monir. Obrigada. Ver. Ildo Saudou todos. Eu queria me deter sobre emendas parlamentares. Ontem o nosso
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deputado federal, Dionílso Marcon, Fez a entrega de três viaturas lá no palácio para a
polícia civil. Para três municípios, Capela de Santana e município de Nova Santa Rita e
Portão. Foram entregues também coletes a prova de balas, uma emenda da bancada
gaúcha do partido dos trabalhadores e cada deputado poderia escolher para onde ele
destinaria essas emendas. Quero também dizer que ontem lá no gabinete do prefeito,
Matheus Marcon, nosso deputado anunciou duas emendas parlamentares aqui para o
nosso município. 200 mil reais são para custeio da saúde. É desse jeito que nós
trabalhamos é quero também agradecer a nossa vereadora Giovana e dizer que eu,
vereador Lebrão, sou a favor desse projeto. É um sinal de reconhecimento a uma pessoa
que muito trabalhou pelo nosso município, fez e ajudou a construir a sua história. Eu
lembro do Rainer porque ele era candidato a vereador junto comigo. No primeiro
mandato, onde houve aquela tragédia, aquele acidente que infelizmente, como o
vereador Guilherme falou muito bem, com a morte precoce, mas isso é uma questão que
está além do ser humano. Pedir a todos os meus colegas vereadores que votem a favor
desse projeto. Obrigado e tenham uma boa sessão. Ver. Renato - Saudou todos. E hoje
fui pego de surpreso quando a vereadora me perguntou e comentou sobre o projeto do
Rainer. O Rainer é uma pessoa especial, tive a oportunidade de ser colega dele,
estudamos juntos, em 88, 89 e 90, faz bastante tempo né, junto com a sua irmã, Raquel.
E a vareadora está de parabéns pela oportunidade reconhecer o trabalho de uma pessoa
que foi muito importante na nossa comunidade, tanto como pessoa como colega. Como
líder da bancada do PTB, com o vereador Alex e o vereador Paulinho, conservei com
eles e são favoráveis também e dar a oportunidade de reconhecer uma pessoa especial
que fez muito pela nossa cidade. Obrigado a todos. Ver. Guilherme - Saudou todos.
Agora falando um pouco da nossa semana, entre visitas que fizemos a moradores, eu
quero destacar cinco ações ou inaugurações, quatro das quais eu tive oportunidade de
participar, uma que quero salientar a importância dessa conquista. Tivemos na belíssima
inauguração das obras da revitalização da estratégia e saúde da família rural Maria
Lourenço da Silva. Um posto que ficou muito moderno, com a inauguração do totem
que identifica, que da identidade aos postos de saúde. Assim como vem sendo feito nas
escolas de educação infantil e nas escolas de educação básica cujo a cor padrão será a
amarela, e a placa de identificação da escola terá um padrão redondo. O que isso muda
no município? Identifica a escola, identifica o posto de saúde fica mais fácil a população
ter acesso a unidade e também a unidade teve pintura, teve reforma, a sala da medica
tem melhor infraestrutura e vem atendendo aquela comunidade. E o que eu achei
interessante no discurso foi que, eu não lembro o nome do rapaz que discursou lá
Lebrão, se o senhor puder me ajudar. O Xandinho que falavam né. Ele falou algo
maravilhoso que eu achei naquela comunidade, ele falou que aquelas obras eram feitas
com investimento do material do dinheiro público e mão de obra voluntaria da
comunidade. Que bom se a comunidade tivesse o pensamento como daquele pessoal.
De ser voluntario. De ser parceiro da sua localidade e assim poder junto com o poder
público melhorar a infraestrutura. Também senhor presidente tivemos hoje e também
quero lhe cumprimentar pela bela fala que o senhor fez na abertura da conferencia
municipal de saúde, pré-requisito para conferencia nacional, onde a principal defesa foi
a vida e a saúde do SUS. Salão Olmiro Brandão lotado. Tenho certeza que os delegados
que serão ali escolhidos, representarão muito bem Nova Santa Rita. Também tivemos
essa semana a inauguração do sistema e-OUV, sistema da ouvidoria que foi uma
conquista de nossa viagem a Brasília, entre uma das demandas que buscamos lá. O
sistema através da controladoria-geral da união já foi implantado no município de Nova
Santa Rita e a diferença desse sistema é que ele está automaticamente ligado as
estancias superiores estadual e federal. Na pratica melhora uma reivindicação melhor
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por parte da comunidade, por exemplo, de energia elétrica ou de segurança pública que
são regidos pelo poder público estadual. Através desse programa ele está sincronizado
com o governo do estado e vai direto não precisando do ouvidor. Fazer com papel via
oficio e a gente sabe que a burocracia deve ser combatida. Para quem entende de
sistema sabe que qualquer sistema informatizado não custa menos do que 30 mil reais.
Esse sistema gera também economia para o município. Tivemos também, esportista que
sou, a visita no gabinete do nosso craque, estrela da cidade Marlon que veio passar dois
dias aqui no Rio Grande do Sul. Foi novamente convocado para a seleção brasileira e já
tratamos em fazer parceria com o poder público agora em junho, julho, porque as férias
dele, o segundo jogo das estrelas beneficente. E também quero cumprimentar o
vereador Gugu, o vereador Mateus e demais vereadores que estiveram na bancada
gaúcha na aquisição de viaturas e coletes balísticos que certamente entre as quase 500
cidades do município, Nova Santa Rita foi uma das escolhidas. Isso demostra o
protagonismo e a importância da nossa cidade perante a bancada gaúcha. Boa noite. Ver.
Leonardo - Saudou todos. Hoje lendo a Zero Hora me deparei com a notícia que até
semana passada o vereador Paulinho fez uma indicação, a respeito do hemocentro, para
que o ônibus viesse até Nova Santa Rita e pudesse ser feito essa coleta de sangue. Uma
questão que nós através do gabinete, a minha assessora debateu muito com o
hemocentro lá em Porto Alegre para ver a viabilidade de trazer esses exames até aqui e
não tivemos êxito. E hoje lendo o jornal me deparei com a notícia que esse ônibus está
sendo desativado. Porque o estado julga não valer a pena a manutenção desse veículo
para fazer a coleta de sangue nos municípios. Isso preocupa bastante porque a demanda
na saúde cresce muito em relação a bancos de sangue. Então esses recursos que os
municípios mais distantes de Porto Alegre tinham vão passar a não ter mais recurso.
Gostaria de ter permissão dos vereadores para falar um pouco do projeto da vereadora
que acolho e voto favorável de muito bom grado a esse projeto, até porque o Rainer,
tivemos momentos muito bons com ele. Tempo da cantina, tempo do melão doce. A
gente se reunia ali para tocar violão e eu me lembro numa ocasião que fechou a cantina
e a gente veio ali para frente do Vilson e o Rainer estava tocando violão, quando ele
parou de tocar aquela voz lá de cima disse assim: toca outra. Aquilo ali nunca mais me
esqueci. Rainer uma pessoa impar e tenho maior prazer a esse tipo de projeto que faz
valer a pena a gente ser político. É uma honra poder participar dessa sessão com a
aprovação desse projeto. Obrigado a todos. ORDEM DO DIA: Ver. Alex – Solicitou a
inclusão do Proj. Lei 003/19 – Acatado. PROCESSO Nº 057/19 – PROJ. LEI Nº
003/2019 – De autoria do Legislativo – Obriga as Unidades de Saúde Municipal a
publicar as Listas de espera e dá outras providências. Aprovado por unanimidade. Ver.
Antônio Alves – Solicitou a inclusão do Proj. Lei 007/19 – Acatado. PROCESSO Nº
258/19 – PROJ. LEI Nº 007/2019 - De autoria do Executivo. Altera o inciso IV do Art.
18 e o Art. 19 da Lei Municipal Nº 1175/14, que dispõe sobre a política municipal de
proteção aos direitos da criança e do Adolescente, do Conselho Municipal dos Diretos
da Criança e do Adolescente, o Conselho Tutelar. Aprovado por unanimidade. Ver.
Jocelino solicitou a inclusão do Proj. Lei 013/19. Acatado. PROCESSO 426/19 –
PROJ. LEI Nº 013/2019 – De autoria do Legislativo – Cria e dá nome a Escola
Municipal de Educação Infantil da Rua dos Pinheiros e dá Outras providências. Em
discussão - Ver. Giovanna – Nesse momento viemos trazendo discussão deste projeto
de lei, onde eu gostaria que posterior a essa minha fala fosse lida a justificativa. Acho
que todos que estão nesse plenário, como os colegas vereadores, conheceram a luta do
companheiro Rainer, de todo o trabalho que ele fez em defesa da criança e do
adolescente, sempre a luz do estatuto, preservando e garantindo o direito das crianças,
então eu penso que nada mais justo do que uma escola no bairro onde escolheu para
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morar. Ele que esteve diante de grandes lutas, teve tantos embates e conseguiu vencer
diversas lutas que ele construiu. Eu quero lembrar uma delas que era aquela questão da
venda de bebida alcoólica nas festas junina nas escolas. E foi justamente um excesso de
bebida alcoólica que tirou a vida dele, por parte de quem atropelou ele na estrada. Isso
me marca profundamente. São coisas que não nos faz muito bem lembrar, mas está no
nosso coração. Obrigado aos vereadores que já se mostraram favoráveis a esse projeto
de lei. Ver. Guilherme – A importância das homenagens e está justa e merecida
homenagem que está sendo feita aqui se faz necessário para o legado daqueles que
contribuíram com a história do município seja lembrado. E o nome dessa pessoa nunca
caia no esquecimento. Eu não tive o prazer de conhecer o Rainer, mas quero dizer a
família que o histórico que foi passado e as histórias que ouvimos só reforçam a
importância e a necessidade dessa homenagem. A família, em especial a dona Terezinha,
sua mãe, ao declarar meu voto favorável a esse projeto, quero apenas dizer que pessoas
mesmo longe, elas ainda possam ser sentidas. Que possamos enxergar a luz daqueles
que partiram, para que possamos orientar ainda melhor as nossas futuras gerações. Essas
pessoas tem um nome, são chamados de especiais. Parabéns a família e a vereadora. Ver.
Alex – Hoje quando a vereadora Giovanna me falou desse projeto e a homenagem ao
Rainer, eu no mesmo momento disse para ela que jamais seria contra porque tive a
oportunidade de conhecer ele por um período pequeno, mas fizemos amizade muito
forte onde se estendeu com a família. Hoje eu tenho uma amizade muito grande com a
dona Maria Terezinha, com a minha amiga Raquel, com meu amigo Roberto, com a
Flavia esposa. Acho que tudo tem um proposito na vida da gente e aquele período curto,
mas um período muito forte que deixou raiz. Ele teve a partida dele, mas acho que tinha
que ter deixado um amigo, gostaria de estar com ele aqui do meu lado me orientando,
me ajudando, acho que a nossa amizade não ia ser só naquela época de campanha. O
que se criou ali foi muito mais forte. Eu espero que essa escola que for homenageada
com o nome dele, que realmente saia do papel. Que está parado a mais de anos e agora
com a responsabilidade de levar o nome dele, eu vereador Alex vou cobrar muito mais
para que realmente isso possa servir de grande valia mesmo para a comunidade
Califórnia. Ver. Antônio Alves – Gostaria de parabenizar a colega Giovanna por essa
bela iniciativa de fazer essa homenagem. Creio que pelo o que a gente veio falar da
história do Rainer, muito merecida e é importante valorizarmos toda pessoa que presta
um serviço para a comunidade, que faz um trabalho do bem. A gente sabe que o Rainer
tinha um carinho especial de trabalhar com crianças e geralmente aquelas crianças que
mais precisam de apoio. Através do conselho eu acredito que tenha um dom especial
porque a gente sabe que muitas vezes não é tão simples prestar um serviço para uma
família uma criança. Parabéns Giovanna, muito merecida essa homenagem. Conheci por
pouco tempo o Rainer, mas conheço muito bem o irmão dele Roberto. Ver. Paulo
Ricardo – Palavras aqui nessa casa não são jogadas ao vento, tanto é que veio esse
projeto para deixar o nome dele no nosso meio. O carinho que tenho pela família, mas o
carinho como servidor público que tive desse homem, foi ímpar. Por ter um convívio
muito próximo. Fica aqui minhas congratulações, meu respeito a família e meus
parabéns por nós estarmos imortalizando o nome deste homem que muito fez pelos
jovens, pela comunidade de Nova Santa Rita. Talvez seja pouco perante ao que a gente
realmente queria. Que era que estivesse aqui no nosso meio. Mas infelizmente a vida é
assim. O Rainer optou em fazer o bem, propagou o bem por essa cidade. Essa
homenagem é de todos os vereadores e da casa legislativa de Nova Santa Rita. Ver.
Renato – Gostaria de parabenizar a vereadora Giovanna pela iniciativa do projeto. Um
projeto justo, saudar a família presente, foi um privilégio ser favorável que o Rainer é
uma amizade das antigas. Estudamos juntos em 88, já se passou uns 30 anos. Tive a
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oportunidade de desfrutar bons momentos com ele, porque era uma pessoa especial,
sempre do bom humor, sempre brincando com todo mundo, era uma pessoa muito
querida na comunidade que veio mais tarde quando assumiu no conselho tutelar, uma
pessoa séria, responsável, uma pessoa que se dedicava 24hr. Um conselho tutelar com
uma pequena estrutura no município, mas ele sempre fazendo seu trabalho e sempre se
colocando a disposição para atender bem as pessoas. Isso marca muito na história, dessa
vida não se leva nada. Se deixa um legado importante, muita saudade por todas as
pessoas. Deixar registrado aqui meu carinho pela família e dizer que sinto muito feliz
em poder ter a oportunidade de votar favorável a um projeto que vai o nome a uma
escola infantil que por destino ele defendia as crianças. PROCESSO Nº 057/19:PROJ.
LEI Nº 002/19 – Poder Legislativo - 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. O
autor solicitou a retirada para discussão. REQUERIMENTO: Ver. Paulo - No sentido
de que seja realizada homenagem aos servidores públicos municipais: Adão Nunes Vaz
de Almeida; Flávio Tadeu Pereira de Souza; Janete Josaine Ribeiro de Oliveira; João
Eloi Laureano Pires; Rudimar Barbosa dos Santos; Sinara Maria Ribeiro Coutinho;
Valni Maria Bastilha Ribeiro; Zaira Gomes da Silva; Romaldo Nunes Machado e Elaine
Silveira Fraga. Aprovado por unanimidade. INDICAÇÕES: Ver. Ildo - No sentido de
que a secretaria competente realize vistoria para efetuar roçada, colocação de piso e
bancos em todas as paradas de ônibus do Município. Aprovada por unanimidade. No
sentido de que a secretaria competente efetue a colocação de uma galeria em frente ao
nº 418 da Rua Alcides Amorim, bairro Sanga Funda. Aprovada por unanimidade. Ver.
Renato - No sentido de que o Poder Executivo analise a possibilidade de ampliar em
50% (cinquenta por cento) o número de exames do Laboratório Bioanálises pelo SUS.
Aprovada por unanimidade. No sentido de que a secretaria competente analise a
possibilidade de implantação do Sistema de Sinalização Viária Vertical, sendo composto
de placas firmadas verticalmente, estando ao lado das pistas ou penduradas sobre elas.
Aprovada por unanimidade. Ver. José Rosales - No sentido de que a RGE Sul realize a
extensão de rede elétrica no Beco da Servidão, que interliga a Rua da Prainha e Rua
Princesa Isabel, bairro Morretes. Aprovada por unanimidade. No sentido de que a
secretaria competente efetue manutenção e cercamento na pracinha da Rua Jardim,
bairro Morretes. Aprovada por unanimidade. Ver. Rodrigo - No sentido de que a
secretaria competente estude a possibilidade de pavimentar a Rua Deoclécio Rodrigues.
Aprovada por unanimidade. No sentido de que o Poder Executivo estude a possibilidade
de construir uma escola de ensino técnico no Município. Aprovada por unanimidade.
Ver. Paulo - No sentido de que o Poder Executivo estude a possibilidade de fornecer
cesta básica mensal aos membros do 4º Pelotão do 15º Batalhão da Brigada Militar no
Município. Aprovada por unanimidade. No sentido de que o Poder Executivo elabore
projetos no sentido de viabilizar junto ao Governo Federal a construção de habitações
(Minha Casa, Minha Vida), direcionadas a pessoas com baixa renda no Município.
Aprovada por unanimidade. Ver. Leonardo - No sentido de que a Empresa GTC
Telecom coloque técnicos capacitados a serviço do cliente nos finais de semana e
feriados. Aprovada por unanimidade. No sentido de que a secretaria competente analise
a possibilidade de criar junto a área verde do Loteamento Lago da Califórnia, bairro
Califórnia, uma área de lazer para os moradores e a população em geral. Aprovada por
unanimidade. MOÇÃO: Ver. Leonardo e Verª. Ieda - Manifestando repúdio à Proposta
de Emenda Constitucional –
PEC 06/2019, referente
à Reforma da Previdência.
Aprovada por unanimidade. PAUTA: PROCESSO Nº 349/19:PROJ. LEI Nº 012/19 –

De autoria do Vereador José Rosales - Institui no Município de Nova Santa Rita o “Dia

ATA 010/2019

6/8

Municipal de Fibromialgia”, dispõe sobre filas preferenciais e vagas de estacionamento
preferencial aos portadores de fibromialgia e dá outras providências. Dada a 1ª pauta.
PROCESSO Nº 287/19:
PROJ. LEI Nº 007/19 – De autoria do Vereador Mateus
Marcon - Denomina oficialmente a Rua Miguel Oresko. Dada a 2ª pauta. PROCESSO
Nº 293/19: PROJ. LEI Nº 009/19 – De autoria do Vereador Renato Machado Institui a criação do Banco de Medicamentos do Município de Nova Santa Rita/RS.
Dada a 2ª pauta. PROCESSO Nº 294/19: PROJ. LEI Nº 008/19 – De autoria do
Vereador Renato Machado - Institui a criação do Banco Municipal de Materiais
Ortopédicos do Município de Nova Santa Rita/RS. Dada a 2 ª pauta. PROCESSO Nº
307/19: PROJ. LEI Nº 011/19 – De autoria da Vereadora Ieda Maria Bilhalva - Institui
o Projeto “Mama Amiga” e dá outras providências. Dada a 2ª pauta. PROCESSO Nº
308/19: PROJ. LEI Nº 010/19 – De autoria da Vereadora Ieda Maria Bilhalva - Declara
de utilidade pública a ONG (Organização Não-Governamental) Amigo dos Peludos de
Nova Santa Rita e dá outras providências. Dada a 2ª pauta. EXPLCAÇÕES
PESSOAIS: Verª. Giovanna – Agradecer a oportunidade de estar aqui na casa,
agradecer a aprovação do projeto que eu encaminhei. Quero deixar registrado aqui aos
colegas vereadores que encaminhei mais um projeto de lei que entra em tramitação na
casa e quero me colocar a disposição para que se, oportunamente for necessário, possa
vir aqui trazer alguma informação para que os senhores vereadores aprovem as emendas
no projeto que trata da regularização de edificações que estão em conformidade com a
legislação. É um anseio de muitos empreendedores do município, isso afeta de forma
econômica o município, efetivamente por conta da dificuldade de documentação, da
arrecadação do município, então tem um impacto bem importante. Gostaria que os
senhores vereadores na sequencia apreciassem essa matéria. Eu gostaria de dizer que
estamos vivendo momentos importantes da política e dos momentos dramáticos com as
reformas, com toda essa empolgação que temos aqui no município, como foi aqui citado
da inauguração das escolas, das unidades de saúde, mas nós temos dias nebulosos pela
frente com as pautas que tem sido colocadas no governo federal que são extremamente
preocupantes. Quero salientar essa questão da desestruturação no ministério da
educação, que é preocupante, muito embora tenhamos feitos esforços para captar
recursos, para captar emendas parlamentares, para investimento ou custeio, para aplicar
as políticas públicas, mesmo assim temos que fazer essa reflexão, porque por exemplo,
a reforma da previdência que trata impacto muito forte considerável na vida das pessoas,
nós tratamos de que o estado hoje precisaria se apresentar melhor, onde a conta vai ficar
para o município, nós precisamos fazer está reflexão. Precisamos nos posicionar contra
essa reforma que é ruim para aqueles que trabalham. E beneficia um grupo
infinitamente pequeno de banqueiros e grandes empresários. Creio que a defesa da
previdência é o que está em jogo agora e está em pauta nesse momento. Agradeço a
presença do meu esposo Paulo Fagundes que está aqui no plenário. Ver. Paulo Ricardo
– Saudou todos. Pode parecer no primeiro momento que esse vereador tem alguma
coisa pessoal com relação ao serviço de transporte prestado a comunidade, no que se
refere ao transporte de pacientes da secretaria de saúde. Quero registrar que é constante
a reclamação de espera de pessoas com deficiência de mobilidade frente ao centro de
especialidades, a qual o transporte tem demorado muito e essas pessoas ficam lá a
mercê de ficar em pé ou então na sala de espera, porque não tem veículo para
transporta-los. Hoje mesmo houve um caso com a dona Andreia que estava a mais de
hora em pé na rua, porque hoje o centro de especialidades nós fechamos em virtude da
8ª conferencia de saúde pública no município e todos os servidores se deslocaram para
lá porque é uma pauta de extrema importância para a cidade. E aí solidariamente tive
que levar essa senhora com veículo que não é para essa função. Amanhã ou depois vão
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ficar falando o que o Paulinho fez, mas essa pessoa estava ali a mais de uma hora
esperando. Fica aqui para os vereadores da base para que se posicionem com relação a
esse acontecimento que tem se gerado constante naquele setor. A qual a prefeita
municipal adquiriu um veículo que era para ficar lá. Uma Spin adaptada para que fosse
feito o trabalho na parte de fisioterapia e que esse veículo não fica lá. Esse veículo,
inclusive, faz trabalho na área administrativa da secretaria de saúde. Fica aqui mais uma
vez a minha reclamação quanto a conduta da servidora que fica naquele local prestando
serviço para a comunidade. Ver. Jocelino – Saudou todos. Quero deixar o meu abraço, o
meu agradecimento a todos os colegas vereadores que hoje vieram mais uma vez
contribuir com essa bela sessão. Quero agradecer a oportunidade de estar hoje no
comando da casa, quero também, é um prazer Giovanna lhe ter como colega aqui.
Acompanhei seus trabalhos quando vereadora, é um prazer estar aqui junto com a sua
família, isso é muito importante. A família é o suporte para isso. Quero agradecer a
comunidade que fica até o final e vem nos acompanhando dia-dia. Aqui é o lugar de
debates, aqui é um lugar de ideias, mas também vocês devem admitir que aqui todos os
vereadores vêm somando, os 11. A poucos dias o PTB, mesmo sendo oposição, trouxe
emendas, mais uma vez o PT vem somando com mais emendas parlamentares. PDT
trouxe emendas, PRB trouxe emendas e a gente não esquece do povo. Podemos discutir
ideologias, mas não esquecemos a comunidade. Que isso venha a somar e todo cidadão
também deva fazer o comparativo com outros municípios. Essa semana eu precisei, fui
até uma Upa de Canoas, onde aquela Upa está atirada, a da Niterói, está sucateada e o
pessoal está literalmente desassistido. E nós aqui do município também dependemos do
município de Canoas. Mas nós do poder legislativo estamos contribuindo com a
administração, estamos confiando nos gestores e estamos cobrando, fazendo o nosso
papel. Fica meu agradecimento a comunidade, aos colegas vereadores por essa
oportunidade, essa alegria que me deram hoje de comandar o segundo maior poder do
município de Nova Santa Rita. Muito obrigado e boa semana a todos. 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. 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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1º Secretário.
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