ATA Nº 016/2019 – 13ª SESSÃO ORDINÁRIA – 21/MAIO/2019 – Ao vigésimo
primeiro dia do mês de maio do ano de dois mil e dezoito na sede da Câmara de
Vereadores de Nova Santa Rita, realizou-se a decima primeira 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 dezesseis horas
SORTEIO: COMUNICAÇÕES DE LIDERANÇAS:
PRB/ PTB / MDB/ PT / PDT.
GRANDE EXPEDIENTE: Ver. Renato Machado / Ver. Alexsandro Ávila / Ver.
Rodrigo Aveiro / Ver. Jocelino Rodrigues / Ver. Paulo Vargas / Ver. José Rosales / Ver.
Leonardo Vieira / Ver. Ildo Maciel da Luz /Ver. Guilherme Mota / Ver. Mateus Marcon e
Ver. Antonio Alves. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Ver. Alexsandro Ávila / Ver.
Antonio Alves / Ver. Guilherme Mota / Ver. Ildo Maciel da Luz / Ver. Jocelino
Rodrigues / Ver. Mateus Marcon / Ver. Renato Machado / Ver. Paulo Vargas / Ver.
Leonardo Vieira / Ver. Rodrigo Aveiro e Ver. José Rosales. EXPEDIENTE: Foi feita a
leitura do Boletim nº 016/19. COMUNICAÇÕES DE LIDERANÇAS: Ver. Renato –
Saudou todos. Eu venho em nome da bancada do PTB comunicar que nosso evento na
sexta-feira passada, onde lotamos essa casa. Um evento importante para o partido que
começa uma caminhada para as eleições 2020. O colega vereador Alex fez o lançamento
como pré-candidato do PTB a prefeito dessa cidade. Gostaria de agradecer a todos os
filiados simpatizantes, as mulheres, as crianças, os homens, todos que estiveram
presentes prestigiando o evento. Teve casa lotado com mais de 100 participantes.
Agradecer também a presença do Seco, presidente do PDT, presente apresentando o
partido, do colega vereador Gugu da farmácia, presente no evento também. O presidente
do PSL, o ex-colega vereador Mário de Souza presente, o presidente do PP de Nova
Santa Rita. Nós podemos então saímos de uma comissão provisória e termos um
diretório municipal, agora com 27 membros e mais 9 suplentes compactuando 32
membros do diretório e mais as comissões que chega a 50 pessoas. A importância de a
militância estar presente. Com esse novo grupo que está sendo montado, nós éramos
uma comissão provisória e passamos a ser um diretório municipal, começando a
caminhada para 2020. Temos um pré-candidato a prefeito da cidade, estamos abertos a
negociações com alguns partidos, portanto, vamos trabalhar firme e forte e a bancada do
PTB continua sempre como a segunda maior bancada dessa casa. Ver. Jocelino –
Saudou todos. Quero parabenizar o evento que o PTB fez lançando um pré-candidato, o
vereador Alex. Eu estive aqui como também estive na do PDT e de outros partidos
também. Em parceria para também verificar a questão e projetos para cidade, com a
presença do MDB, não só questão de política e partido, mas questão de meus amigos
também. E fico muito feliz de ver meus colegas vereador botando o nome à disposição,
como o vereador Lebrão também já colocou o nome à disposição também. Desejo
sucesso e espero que daqui da casa saia o futuro prefeito do município. Será um grande
prazer, de preferência um prefeito e um vice da casa legislativa, que forme uma parceria
boa com o executivo para atender a comunidade. Essa semana também em meia a tantas
notícias politicas incisivas e negativas, tivemos uma matéria referente as diárias, um
projeto aprovado por essa casa. Todos os vereadores votaram a favor do projeto, estão
de parabéns. É uma notícia muito positiva, é uma maneira do legislativo vim a somar e
cortar despesas nesse momento difícil em que o Brasil vive. Nossa câmara de
vereadores vem seguindo essa linha, dando o exemplo e fazendo a sua parte. Ver. José
Rosales – Saudou todos. Quero convidar a todos para o encontro municipal do PT dia
25/05 no nosso diretório municipal e todos que queiram se fazer presente. Estaremos
apresentando nossos dois pré-candidatos para disputar a eleição ano que vem.
Aproveitando quero agradecer ao secretário Jair pelo que vem fazendo. Nessa semana
as melhorias que o secretario coordenou no bairro Morretes, a comunidade agradece
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pelas melhorias que vem acontecendo. E não só no bairro Morretes como no bairro
Floresta, uma demanda de muitos anos e agora foi efetuada no comando do secretário.
Falando um pouco de trabalho e da nossa administração que vem fazendo melhorias nas
nossas escolas e em vários outros setores. Mas eu quero citar aqui três obras. Na escola
Tiradentes está sendo inaugurada a ampliação e a reforma agora no dia 30. Vasconcelos
Jardins também está em obra e na Rui Barbosa já na fase final. Então são três escolas
que estão recebendo as melhorias através da secretaria da educação. Parabenizo a
secretaria Elaine pelo trabalho que vem fazendo. E convidando para o terceiro
seminário da agricultura orgânica, dia 30/05 no salão Olmiro Brandão das 8h30 às 13h.
E também no Olmiro Brandão, a escolha das soberanas do melão que é dia 31/05. Uma
inovação que é infantil e adulto, vai envolvendo a nossa população na participação da
festa do melão. E também deixando o convite aqui, também está sendo organizado o
jantar do peixe, dia 01/06 lá na comunidade São João Batista em frente a escola
Tiradentes. Boa sessão. Ver. Leonardo – Saudou todos. E hoje fiquei muito feliz porque
hoje foi assinado o projeto do fim das diárias para cursos, o qual a câmara extinguiu
para não ter problema lá na próxima gestão. Nova Santa Rita cortando custo para virar
recurso para a comunidade. E também gostaria de parabenizar o vereador Gugu pela
indicação da semana passada, daqueles 10 mil reais que vão ser destinados para a saúde.
Vereador Guilherme também, que nós comentamos aqui sobre emendas do ministério
do turismo, na terça. Na quinta o Guilherme já conseguiu um encaminhamento de 800
mil reais para a pavimentação da Marinho Peixoto. Bom, muito bom. Parabéns vereador.
É assim que se trabalha, uma política para todos. Espero que todos tenhamos essa
consciência até o final de 2020. De fazermos essa política com responsabilidade e
voltada para a comunidade. Que é quem paga nossos salários e quem a gente realmente
tem que prestar conta. A comunidade nos mantém, seja no legislativo ou no executivo.
GRANDE EXPEDIENTE: Ver. Alex – Saudou todos. Vou falar sobre a saúde e a
responsabilidade que essa pasta hoje significa tanto para a comunidade. E nós semana
passada passamos por um caos, onde a secretaria da saúde foi presa. Aí eu vejo a
prefeita puxar a responsabilidade dela e vejo ela por um assessor de gabinete
responsável pela secretaria da saúde. Uma secretaria tão importante e tem um assessor
de gabinete que mora no município de Canoas. Mas uma vez um secretario de fora do
município. Lamentável esse vereador vir aqui e ter que mais uma vez fala isso. Cadê a
responsabilidade da prefeita? Dos vereadores da base do governo? De bater no gabinete
da prefeita e cobrar que ela bote uma pessoa responsável e que entenda a área da saúde.
Não um assessor de gabinete. É lamentável. Hoje recebi uma ligação de um vô muito
chateado, ficou mais de 30 minutos comigo no telefone reclamando que o posto de
saúde não tem pediatra. Dizendo que passou pelo médico três vezes já a netinha dele e o
médico clinico geral manda ela fazer o soro e cada vez que ela sai dali é pior ainda. E aí
ele disse para mim “vereador, quando que vocês vão ter vergonha na cara e
responsabilidade de brigar pela comunidade e fazer com que a prefeita bote um pediatra
no posto de saúde?”. Ele está pedindo muito? Não. Ele está pedindo o que realmente
tinha que ter há muito tempo naquela secretaria. Não a secretaria passar por um
escândalo e a prefeita sabendo disso vai lá e põe um assessor de gabinete que não
entende nada da pasta. É lamentável isso aí. Fiz quatro indicações pedindo pediatra para
o posto 24hr e até agora nada. “O vereador não fez nada pela saúde”, mês passado fui
buscar uma emenda de 125 mil para custeio na área da saúde. Aí a prefeita faz um
decreto tirando 20% na área da saúde. Aí eu vejo vereador dizendo para mim que a
saúde está boa no nosso município. Que Canoas está um caos. Canoas realmente está
um caos, mas o município de Santa Rita depende de Canoas. E quando a
responsabilidade é do nosso município de contratar um pediatra para atender as nossas
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crianças, aí eu só escuto que não tem dinheiro. Mas onde está a emenda que o vereador
buscou? Ninguém disse para onde foi, em que área da saúde? A culpa é do executivo, do
secretário que era para ser responsável por essa pasta e saber realmente o que uma
secretaria da saúde, o que um secretario tem que fazer para dar uma melhor qualidade
para a comunidade que está clamando. Mas espero agora que nas outras falas dos
vereadores que defendem esse governo, vem aqui e fale alguma coisa construtiva que a
comunidade quer escutar. É lamentável só ouvir desculpa, mas a necessidade de passar
para a comunidade o que realmente está acontecendo, isso eu não vejo. Ver. Paulo –
Saudou todos. Eu quero aqui traves de uma reclamação, um pedido de um cidadão do
bairro Vale Verde, seu Marcos. Pedir, aproveitando que o secretario Jair está aí, para que
de uma atenção para esse bairro. Falei com o secretario Rodrigo Batistella e disse que já
está sendo feito algumas infraestruturas nesse bairro. Como pintura, redutor de
velocidade. O secretario Jair disse que está sendo providenciado também. Mas o que me
preocupou também dentro dessas conversas que eu tive com o seu Marcos, foi com
relação ao lixão ali. E a secretaria do meio ambiente parece que está inércia a essa
questão. Faço um pedido ao vereador do PRB, irmão Toninho, para que de um toque
para a nossa secretaria Ieda para que seja apreciado o pedido desse senhor que pede para
retirar o lixo lá do Vale Verde. Fica entre a rua 7 de setembro e a 20 de setembro, para
que seja atendido o clamor dessa comunidade. Em virtude não só da comunidade, mas
do retrato do nosso município. Porque aqui é uma zona central. Vou reiterar meu pedido
semana que vem por escrito através de pedido de providências para que haja uma
conexão do poder público com essa comunidade que foi representada nesse dia pelo seu
Marcos. Fico lisonjeado quando recebemos uma demanda da comunidade. Ver. José
Rosales – Vou falar um pouco de saúde. É importante virmos para a tribuna esclarecer
os fatos. Foi falado aqui que foi presa a secretaria de saúde do nosso município e que é
um escândalo. É verdade, é um escândalo sim. É um escândalo que fizeram, a secretaria
foi presa, fruto de uma investigação lá de outro município. Estância Velha. A secretaria
Ana foi lá, prestou esclarecimento e foi mandada para casa. Porque? Porque a dita
investigação, segundo as informações, não era referente a administração dela. Foi
posterior a gestão da secretaria Ana Paula. O município de Estância Velha e outros
municípios como Novo Hamburgo, São Leopoldo, Sapucaia, etc. Mas se trata de uma
investigação da clínica Previne. Que não tem nenhuma ligação com o município de
Nova Santa Rita. Nova Santa Rita não tem convenio com está clínica. É fácil o vereador
vir aqui jogar as coisas para que as pessoas pensem que esse escândalo é aqui em Nova
Santa Rita. E é verdade sim que a prefeita colocou um secretário interino para responder
pela pasta enquanto decide quem é que vai ficar no comando desta pasta. Eu não sei da
qualificação e por isso não questiono. Eu acredito que alguma habilitação ele tem
diferente que na gestão do PTB que administrou o município e certamente seria muito
qualificado, colocaram como secretário da saúde o dono de uma lancheria. Será que ele
era qualificado? E ficou um bom tempo ali e depois na administração de outro partido,
botaram outra secretária que não quis a verba de um aparelho de Raio-x. Mandou
embora e disse que não precisava. Isto são as pessoas qualificadas. Aí vem aqui dizer
que a prefeita cortou 20% na saúde, eu queria saber onde está esse decreto que me
parece que o governo federal que cortou esses 20% na saúde e na educação. Que o
partido do vereador faz parte desse governo. Não adianta vir aqui e jogar as coisas no ar.
Essa emenda já veio para o município? OU é uma indicação? Vai chegar, talvez no ano
que vem. Nós que vamos lá, buscar as emendas, sabemos que é de um ano para o outro.
Ver. Ildo – Saudou todos. Quero me deter também sobre a saúde. Acho que é muito
importante, é o papel do vereador fazer cobrança. Mas tem que ser justo também. Nós
sabemos que houve uma injustiça, muitos vereadores vieram aqui e criticaram a
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secretária. Condenaram ela antes dela ser julgada. E hoje sabemos que ela não tem nada
a ver com aquele processo, como o meu colega comentou. E se nós olharmos para o
nosso município, a questão da saúde em relação aos outros municípios, nós ainda
estamos bem. Por que um vereador não vem aqui e diz eu vou, vice-governador é do
meu partido, eu trabalhei para o Bolsonaro, eu ajudei a eleger o Bolsonaro que cortou,
congelou por 20 anos verbas para saúde, educação e para segurança pública. O papel do
vereador é procurar os políticos lá de cima e dizer que estamos com dificuldade no
município. Para vocês terem uma ideia, o governador Eduardo Leite deve mais de um
milhão só para o nosso município de Nova Santa Rita. E se olharmos a nível de estado e
eu conheço muitos municípios no nosso estado e sei, ou sou lá de Santo Ângelo, região
muito grande, só existe um hospital lá que está prestes a ser fechado. Por falta de verba
do governo federal e do governo do estado. Quero dizer que esse chefe do gabinete que
o vereador fala, que é o Célio, eu não preciso dizer o que ele faz na vida né. Mas é só
investigar que vocês vão saber. E ele é simplesmente secretário adjunto por uns dias. E
nós vamos sentar e discutir e vamos colocar um secretário(a) lá. Sabemos que a exsecretária Ana Paula fez um ótimo trabalho no município. Isso é inegável. Mas isso os
vereadores não falam né. Simplesmente chacotearam nas redes sociais e ela tem tudo na
mão para recorrer à justiça e buscar uma indenização sobre danos morais que ela sofreu
sendo chamada de ladra, enfim. É muito fácil criticar as pessoas nas redes sociais, mas
temos que saber até onde podemos ir porquê podemos ser responsabilizados por aquilo.
Ver. Guilherme – Saudou todos. Fazer saúde não é algo fácil, é complexo. Exige
competência, capacidade e também conhecimento profundo da lei. Os obstáculos que
são impostos para aquele que faz saúde na gestão municipal, como o caso que já foi dito
aqui do orçamento do estado do RS que hoje não é repassado aos municípios, engessa
muito o trabalho dos prefeitos. A organização governamental e isso eu tenho certeza que
os colegas vereadores que estão na sessão assistindo, sentem na pele isso que são
chamadas zonas e as referências de saúde onde os municípios pequenos tem que ter
como referência um município maior. Aqui não é diferente. Nossa referência é Canoas e
tudo que depende de alta complexidade para atender a população do nosso município é
regulado por lá e definido por lá. E por fim a regulamentação legal que determina o que
é atenção básica, o que não é. Qual a capacidade e competência do município perante
suas atribuições e o que ele tem a oferecer de saúde para a população e o que é do
Estado. Aos olhos da população isso é realmente complexo, é muito difícil, mas nós
parlamentares que temos que ter o discernimento de saber identificar e passar para a
população essas circunstâncias para que a população possa entender melhor como é que
funciona essa área tão complexa chamada saúde. Vários anos do governo Jairo Jorge e
não é do meu partido, mas tenho uma grande admiração porquê sei que foi um dos
melhores prefeitos desse Brasil, confiou algo sério a quase 8 anos de secretario, é
porque capacidade e competência para gerir pasta ele tem. Seria um equívoco nós
vereadores pré-julgar qualquer agente político quando imbuído num cargo antes desse
resultado desse mesmo cargo. Seria o mesmo erro que nós vereadores que tratamos de
lei achar que vereador que não é advogado não pode ser vereador. Não. Achar que
secretario, por exemplo no governo federal que é advogado não pode ser ministro da
educação e vice-versa. Eu acho que primeiro tem que deixar a pessoa trabalhar e ver se
sabe fazer e se o resultado vai ser eficaz para a sociedade. Porque aí sim podemos ter a
saúde mais digna, uma saúde onde a população possa ter maior atendimento. Ver.
Mateus – Saudou todos. Eu escutando aqui o vereador que já é acostumado a discutir a
vida pessoal das pessoas. Nós aqui vereador Zé, estamos preocupados em discutir
projetos para melhorar a vida da população do município. Nós poderíamos falar deles,
mas estamos preocupados em falar nas obras que fizemos para a saúde. Como nós
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estamos fazendo um posto de saúde novo. Como reformamos o posto no Morretes,
reformamos o posto na Pedreira. Reformamos o posto no Berto Círio, criamos a saúde
básica rural, onde já tem 4 postos de saúde no assentamento. Tivemos ambulatórios
novos, ambulância nova, vereador Gugu conseguiu atravessa de uma emenda. Temos
muitos exames que podem estar atrasados, mas sabemos a culpa do estado, a fila grande
que está no estado, o caos. Mas criamos também centro de especialidades, criamos
academia da saúde onde tem pediatra, tem fisioterapia, tem ecografia. Então o vereador
só sabe vir aqui criticar. Como ele não consegue mais criticar as obras que são feitas
pelo município, ele começa a atacar o lado pessoal das pessoas. E o Célio está lá como
secretário interino e quem sabe ele não fica como secretário. Quem pode dizer que ele
não pode fazer um bom trabalho? Agora para tu ser secretário da saúde tu tem que ser
médico? Como o vereador Guilherme falou. Tu tens é que trabalhar para ser secretário
não ficar encostado nos cantos falado mal da vida de um, tentando criticar o outro. Igual
sempre fizeram aqui no município, ainda vem dizer que vieram com 120 mil reais. Nós
podemos sair daqui agora, entrega rum papel para a prefeita e dizer que conseguimos
500. Eu quero ver o dinheiro chegar, porque o deputado tem que indicar a emenda e
depois lá em Brasília correr atrás para fazer essa emenda virar dinheiro. Não é vir aqui
largar um papel na mesa da prefeita e dizer que trouxe uma emenda. Muito vereadores
aqui que trouxeram sabem como funciona lá em Brasília. Se não é discutido dentro dos
ministérios, se tu não tens que correr atrás. Ao contrario deles, nós vamos aceitar sim.
Nós queremos que se torne dinheiro essa emenda. Não igual fizeram quando o vereador
Zé conseguiu da Maria do Rosário que eles botaram fora o dinheiro, podemos dizer.
Não quiseram a emenda porque naquela época a saúde estava muito boa. Vocês viram,
eles não conseguem fala do nosso projeto, eles ficam brabos porque eles não têm o que
falar aqui na tribuna. Eles têm que sapatear e gritar aqui atrás porque trabalhar para o
município é o que eles menos fazem. Ver. Antônio – Saudou todos. Eu gostaria de
refletir as dificuldades que temos a nível Brasil, os investimentos na área de saúde que
sabemos que tem o percentual que o governo federal deve distribuir aos municípios,
isso não é cumprido. O governo estadual tem o percentual de 12%, não vem
distribuindo ao município. O governo federal teria que fazer um reparte de 7% do
orçamento na saúde. Sabemos que isso não é distribuído e o município com 15%,
muitas vezes tem que colocar mais do que o orçamento permitido para poder atender as
demandas do município. Então criticar a saúde é uma coisa tão difícil porque sabemos
que o nosso pessoal, servidores da saúde fazem o possível para atender a comunidade.
As vezes com pouco recurso, com dificuldade. Ali quando o vereador falou que a
prefeita fez um decreto tirando 20% da saúde, isso não é verdadeiro. Porque seria um
caos né, por lei se investe 15%, então tirando 20% tira todo o orçamento e mais um
pouco. A gente não pode deixar as inverdades acontecer, porque muitas vezes a
população acaba acreditando numa coisa que não é verdade. A gente sabe de todo o
empenho, as construções, os investimentos na área da saúde e o nosso posto que é um
complexo de saúde, praticamente aqui no centro. Um grande investimento, uma área de
560 e poucos m², seria mais que uma UPA, como fosse de Canoas. Essa gestão tem todo
o carinho, tem investido conhecimento e trabalho na área da saúde e se não tem feito
mais, é porque as arrecadações que deveriam vir do governo federal não estão vindo.
ORDEM DO DIA: Requerimento do Ver. José Rosales – No sentido que seja
incluído na Ordem do Dia da Sessão Ordinária da presente data um oficio. Acatado.
Oficio: Jair Antonio de Oliveira, Vereador da Bancada do Partido dos Trabalhadores -PT,
vem REQUERER licença do exercício da vereança, a partir do dia 06 de junho de 2019,
para assumir o cargo de Secretário Municipal, conforme disposição do art. 34 da Lei
Orgânica Municipal. Aprovado por unanimidade PROCESSO Nº 519/19: Veto Total
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ao Projeto de Lei nº 003/2019, de (Poder Executivo) origem Legislativa, o qual
“Obriga as Unidades de Saúde Municipais a publicar as listas de espera e dá outras
providências.” Em discussão o Veto: Ver. Alex – Venho pedir para os nobres colegas,
porque passa transparência para essas pessoas. Que solicitam quando vão ali buscar
atendimento a secretaria da saúde e as vezes demora dois anos para que eles tenham
direito, isso não vai dar custo nenhum. De botar no site e as pessoas com transparência
saber qual é o seu lugar na fila de espera. Acho que querem tampar a sujeira, mas acho
que os vereadores tem que mostrar transparência e deixar as pessoas ciente do tempo
que elas têm que esperar. É lamentável ver um veto desse dizendo que tem custo, que
custo? Pelo amor de Deus vamos mostrar transparência para o povo, mostrar para o que
realmente nós viemos aqui. Vamos votar com responsabilidade. Agora vocês vão dizer
para mim que é inconstitucional? Semana passada vocês votaram em um veto, com
parecer jurídico da casa dizendo que é inconstitucional e votaram. Tinha parecer. Acho
que agora é hora de botar a mão na consciência e votar pelo povo. O povo tem direito de
saber onde está na lista. Peço por favor para vocês serem favoráveis, ir contra esse veto.
Porque tenho certeza que isso vai ajudar muito as pessoas que buscam atendimento na
secretaria da saúde. Com queixa de mais de dois anos de espera na fila. Ver. Jocelino –
Como tem a questão do veto. É um projeto bom, é um projeto que representa
transparência e é uma maneira também do executivo mostrar, tanto para o povo quanto
para a câmara legislativa, como acontece a questão do SUS de marcação de exame. A
única coisa do projeto que eu não concordo é a questão se colocar o nome da pessoa.
Existem pessoas e vários tipos de doença que não gostaria de ter seu nome exposto na
fila de exame. Esse projeto do vereador Alex que é um projeto que vem com a questão
de transparência para a comunidade, eu acho que poderia sim o executivo colocar lá no
portal de transparência, mas com senha. Que daí não há problema nenhum. Cada um vai
saber como está na fila e não vai ter seu nome exposto. Ver. Paulo – Esse projeto do
vereador Alex não afeta a estrutura operacional da prefeitura. Já existe um cadastro
dentro da secretaria de saúde em fila de espera, só que ele é documental. Se for aberto
para o cidadão, ele não precisa se deslocar de ônibus até a secretaria. Isso é
economicamente viável e dinâmico. Hoje nós temos uma ferramenta tão importante que
é a internet, por que não a utilizar a bem do cidadão? Painel de transparência não é para
escancarar a vida pessoal de um cidadão que está buscando atendimento e sim para que
ele acompanhe cronologicamente o seu atendimento. Infelizmente nós temos uma
dificuldade muito grande, não só aqui em Santa Rita, talvez até a nível Brasil. Esses
exames de imagens são muito caros e o SUS ele fragiliza essa ferramenta dos exames de
imagem em virtude do custo operacional que é feito por hospitais e que muitas vezes
causa até mesmo prejuízo. Mas não pode isentar nosso município de fazer essa parceria
com a comunidade. Eu sou contra o veto, mas gostaria de entender melhor sobre isso.
Ver. José Rosales – Esse projeto passou por essa casa e a gente já esperava o veto
porquê na verdade já existe uma relação de pessoas que estão cadastradas esperando
para ser chamada. No entendimento do nosso administrativo e aí buscando consultorias
jurídicas, a prefeita entendeu que não é viável expor essa lista, mesmo que seja com
código. Ela entendeu dessa forma. Acho que é preciso nós votarmos pelo veto e em
breve, estive conversando com a secretaria, vai ter números para mostrar como é o
encaminhamento. Por que isso é do governo do estado. Nós temos que buscar as
consultas e a administração que esclarecer isso e não é através desse projeto para se
fazer a exposição do nome das pessoas. Não é dessa forma que nós queremos para o
nosso município. Favorável ao Veto por 7 X 4. PROCESSO Nº 091/19: PROJ. LEI
Nº 001/19 – 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.
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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 solicitou a retirada
do projeto. Aprovado. PROCESSO Nº 386/19: PROJ. LEI Nº 008/19 – Ratifica o
Protocolo de Intenções firmado entre o Município de Nova Santa Rita, situado na região
da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos, com a finalidade de constituir Consórcio
Público denominado Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento (AGESANRS). Aprovado por unanimidade. INDICAÇÕES: Ver. Jocelino - No sentido de que a
secretaria competente efetue a colocação de uma parada de ônibus em frente ao
residencial Floresta dos Plátanos. Aprovada por unanimidade. No sentido de que a
secretaria competente efetue a instalação de um redutor de velocidade na Rua 6,
próximo ao nº 362, Loteamento Recanto do Sol. Aprovada por unanimidade. Ver.
Renato - No sentido de que os Correios realizem a entrega de correspondências na
Vasconcelos Jardim e bairro Morretes. Aprovada por unanimidade. Ver. Jose Rosales No sentido de que a secretaria competente efetue a reestruturação das cabeceiras do
bueiro da sanga na Rua Caju, próximo à Serraria Garcia, bairro Caju. Aprovada por
unanimidade. No sentido de que a Corsan efetue o conserto do asfalto na Rua Caju, em
frente ao nº 1337, bairro Caju. Aprovada por unanimidade. Ver. Rodrigo - No sentido
de que a secretaria competente efetue a instalação de quebra-molas nas proximidades da
Escola Campos Salles, bairro Califórnia. Aprovada por unanimidade. No sentido de que
a secretaria competente efetue a instalação de redutores de velocidade em frente à UBS
Coronel Olympio, Av. Getúlio Vargas, bairro Berto Círio. Aprovada por unanimidade.
Ver. Antonio - No sentido de que a secretaria competente realize operação “tapa
buracos” no bairro Berto Círio, em frente aos seguintes endereços: Rua das Flores, nos
35 e 471; Av. Getúlio Vargas, nos 60 e 425, sentido Berto Círio/Canoas; e em frente à
Transportadora Trânsito Brasil, no acesso Tabaí/Berto Círio. Em discussão a indicação –
Ver. Jocelino - Parabenizar o Irmão Toninho por essa indicação, meu voto é favorável,
mas a questão da numeração. A questão do Berto Círio aqui, aquela entrada do bairro
está literalmente uma vergonha. E tomara que o executivo faça essa reforma necessária
tanto na entrada do bairro como a trânsito devido alto trafego de caminhões que tem ali,
que tem destruído aquele asfalto. Não façam no período de eleição, faça logo porquê o
pessoal corre risco de acidente, ali não é bem iluminado. Tem o meu voto favorável
aprovado por unanimidade. No sentido de que a Corsan realize o conserto do asfalto na
Rua Santos Dumont, em frente ao nº 165, bairro Berto Círio. Aprovada por
unanimidade. Ver. Paulo - No sentido de que o Poder Executivo estude a possibilidade
e viabilidade da criação de casa de acolhida para idosos no Município. Aprovada por
unanimidade. No sentido de que o Poder Executivo envie a esta Casa Legislativa
projeto de lei regulamentando a criação do banco de horas para os servidores do quadro
geral, quando houver necessidade, ou em acordo com a chefia imediata, documentado e
assinado por ambos, não isentando o Executivo Municipal em optar por horas extras.
Em discussão a indicação - Ver. Paulo – Com relação a viabilidade e criação da casa da
acolhida do idoso, entendo que há uma necessidade pelo crescimento e a fragilidade que
o idoso tem passado não só no nosso município, mas diversas localidades. E tem sido
um excluído, vamos dizer assim. Essa casa é de tamanha importância e peço ao
executivo municipal que aprecie esse pedido e que seja construído um lar para isso. E
com relação ao banco de horas, já existe a possibilidade de ser criado esse banco de
horas dentro da prefeitura e é muito pertinente que isso aconteça. Porque inclusive esse
vereador foi vítima desse processo, fruto de não ter esse banco de horas. Então há uma
necessidade do servidor, muitas vezes se trabalha, tem períodos que o executivo muitas
vezes chegava para nós e dizia que não tinham dinheiro para pagar hora extra. Isso
aconteceu muitas vezes, acontece que não se tem dotação para se pagar hora extra para
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o servidor. E o servidor fica à mercê da prefeitura ficar nos devendo e a gente não tem
como receber esse dinheiro e nem mesmo tirar folgas em virtude de não tem uma
regulamentação. Peço o acolhimento desse meu pedido pelos vereadores para que num
futuro breve tenhamos um banco de horas para contemplar o servidor municipal com
esse quesito. Ver. José Rosales – A questão da primeira indicação, acho que é
importante. Mas eu acho que a questão de banco de horas é uma coisa bastante
complicada. Eu que sempre fui defensor dos direitos dos trabalhadores, acredito que o
trabalhador quando é necessário que chame quando é para fazer serviço extra, se pague
sim as horas extras. No meu entendimento, eu sou de origem sindicalista e sempre fui
contrário a criação de banco de horas, eu sou contrário a essa indicação porquê acredito
que desta forma se tira direito do trabalhador. Esse é o entendimento do vereador Zé
Rosales, por isso peço aos demais vereadores que votem contrário a essa indicação de
banco de horas. E pedir ao senhor presidente que fizesse votação separado. Aprovada
por 6 X 4. Ver. Leonardo - No sentido de que a secretaria competente analise a
possibilidade de treinar dois ou mais servidores de cada repartição para compor uma
brigada de incêndio, para ter pessoas com conhecimento básico de combate a incêndios
e primeiros socorros. Aprovada por unanimidade. Ver. Alexsandro -No sentido de que a
secretaria competente efetue a manutenção da pista de rolamento da Av. Getúlio Vargas,
nas proximidades da curva do quartel e entrada secundária do Loteamento Popular,
bairro Berto Círio. Aprovada por unanimidade. MOÇÃO – Ver. Leonardo - MOÇÃO
Nº 005/2019: Manifestando apoio aos aprovados nos concursos da Polícia Civil e da
Susepe de 2017. Aprovada por unanimidade. PAUTA: PROCESSO Nº 647/19: PROJ.
LEI Nº 021/19 – De autoria do Vereador Rodrigo Aveiro - Cria o “Dia de Passe Livre”
no Sistema de Transporte Coletivo de Nova Santa Rita e dá outras providências. Dada a
1ª pauta. PROCESSO Nº 567/19: PROJ. LEI Nº 017/19 – De autoria do Vereador
Ildo Maciel da Luz - Institui no Calendário Oficial do Município de Nova Santa Rita o
“Janeiro Branco”, mês dedicado à conscientização e difusão da saúde mental e
emocional. Dada a 2ª pauta. PROCESSO Nº 607/19: PROJ. LEI Nº 018/19 – De
autoria do Vereador Paulo Ricardo de Vargas - Denomina as ruas “C” e “D” do
Loteamento Vale Verde e dá outras providências. Dada a 1ª pauta. PROCESSO Nº
608/19: PROJ. LEI Nº 019/19 – De autoria do Vereador Paulo Ricardo de Vargas Denomina a Rua “G” do Loteamento Vale Verde e dá outras providências. Dada a 2ª
pauta. EXPLCAÇÕES PESSOAIS: Ver. Alexsandro – Eu queria falar como é difícil
vir a tribuna e tentar fazer um bom trabalho e ver os vereadores cara de pau, do vereador
Lebrão, vereador Zé Rosales, vereador Guilherme e vereador Mateus Marcon. Defender
e dizer que a saúde está boa. Quando esse vereador criticou eles vêm a tribuna e dizem
que está sendo feito um complexo de saúde. E o vereador é contrário a esse complexo.
Mas aí quando foi apresentado e esse vereador perguntou onde está a sala de laboratório,
não tem. Onde está a sala de raio-x? Não tem. Isso é bom para a comunidade? A prefeita
tirou sim 20% da saúde, 40% da educação e 20% daqueles operários que trabalham no
cemitério. Eu estou mentindo? Município está em estado de greve, a mas os vereadores
não sabem. Por que exonerou a secretaria? E nem deu tempo para ela dizer que ela era
inocente. Acho que pelo jeito que os vereadores estão falando ela vai ser contratada de
novo. Porque o processo que ela está respondendo lá a prefeita não quis nem saber, já
condenou e exonerou ela. E botou uma pessoa bem qualificada para a pasta. Um
coordenador de gabinete para responder pela secretaria da saúde do nosso município. O
seu Célio que é morador também de Canoas, para não perder o vício né. A maioria dos
secretários não são daqui mesmo. Então dá para continuar assim. Mas os vereadores, os
quatro vereadores defendem. Dizendo que a saúde está uma beleza. Aí eles vão mais,
eles vão lá para o presidente Bolsonaro. Aí eu digo quem congelou, não foi o Temer que
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era vice da Dilma? Aí vocês esquecem essa página. Vocês tiram o povo para bobo, eu
acho que deve ser isso. Porquê depois vocês vêm aqui, enrolam, mentem, mas vocês
não têm realmente o caráter de chegar na comunidade e falar a verdade, do que
realmente vocês decidem aqui nessa tribuna. É lamentável o que vocês torcem e passam
para as pessoas. Eu vejo vereador ir lá brigar pelos direitos dos funcionários que
estavam brigando na frente da prefeitura e agora vem aqui na tribuna e diz que a prefeita
não tirou nada. “Não tirou os 20%”, cara de pau, vereador Zé Rosales. Cara de pau. Eu
ter que olhar para o senhor e falar isso. E o senhor foi lá enganar os servidores. E
começou falar em reforma da previdência, mas a responsabilidade da sua prefeita que o
senhor defende aqui, isso o senhor botou para em baixo do tapete. Mas não pensa que o
povo não sabe, o povo sabe sim. E graças a Deus tem rede social para ir tudo o que se
fala aqui para a rua. Não mexeu na educação também? Não tirou 40% da educação? A,
o senhor não sabe. Mas se diz defensor da causa. Lamentável eu ter que estar falando
isso aqui. Aí atiram para o governo do estado, mas quem enterrou o governo? Não foi o
Tarso do PT? Não foi o PT? Aí eles puxam lá que o Eduardo Leite está fazendo um
péssimo trabalho. Pelo amor de Deus. Espero que nas próximas eleições não continue
essa corja que está aí. Porque quem vai passar melhor maior caos da história do nosso
município, vão ser esses moradores se elegerem novamente essa corja do PT e essa
corja que está agarrado junto com eles. Porquê são vereadores descaradamente
deslavados. Dizer para mim que a saúde está boa. A saúde está um caos, as pessoas
estão clamando e não tem um pediatra no posto para atender. Ver. Guilherme – Saudou
todos. Primeiro venho aqui já que fui citado nessa tribuna. Em momento algum tenho
arrependimento, em momento algum me omito e jamais vou me esconder do que voto
ou o que não voto nesta casa. Aliás, voto com minhas convicções dentro daquilo que
acho correto e dentro daquilo que tenho certeza de que é o melhor para a população de
Nova Santa Rita. Esclarecimento que nós vereadores temos que dar para a população,
diariamente, uma vez que passo muito mais tempo na rua conversando com as pessoas
do que aqui dentro dessa casa. E certamente sim, sou indagado por que das votações.
Fui indagado porquê que votei o IPTU, fui indagado porque votei a questão do recesso
dos professores, fui indagado porquê que votei contra uma emenda de dissídio que teve
aqui, tudo isso no mandato anterior. E não menos por isso que não me elegi vereador. O
que acontece é que cada um aqui tem uma opinião e a opinião de cada um tem que ser
respeitada. Mas não vou admitir que colegas vereadores venham se referir
pejorativamente a minha pessoa, me adjetivar de características a qual eu não tenho.
Muitas pessoas me conhecem aqui, eu não sou cara de pau, não sou mentiroso, sou uma
pessoa comum como qualquer um dos colegas aqui. Respeito os colegas vereadores e
jamais vou chamar alguém aqui de qualquer adjetivo que desqualifique os colegas. Aliás,
desqualifica-los é desqualificar as centenas de votos que os ilustríssimos tiveram no
pleito. É desqualificar quem votou em vocês. Eu acredito sim que essa casa é composta
por grandes homens, homens trabalhadores, homens pais de família, pessoas honradas
que tem a sua ideologia, a sua maneira de pensar e isso tem que ser respeitado. Agora,
gritando, esperneando, eu acho que não resolve nada e não me verão fazendo igual. Na
minha opinião o que melhora a vida das pessoas é trabalho, é dedicação, é lutar pelo
aquilo que acredita. Independente que o outro não acredite, afinal vivemos em uma
democracia. E se a prefeita Margarete fosse unanimidade ela teria feito 17 mil votos 7.
É sinal que muitas pessoas não concordam com a maneira como ela governa. E assim a
gente tem que aceitar. São 28 mil habitantes aqui, se pegar numa média aqui cada um
fez 300 e poucos votos, talvez 27 mil e 700 pessoas não confiaram o voto na gente e
isso é bom para nós refletirmos. Trabalho, dedicação, é isso que vai fazer uma cidade
melhor. Isso eu tenho certeza que não falta desse vereador. Daqui um ano vamos ser
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testados de novo e a população vai dizer, mas devemos estar firmes dentro da nossa
convicção e sabendo que nem sempre aquilo que parece belo é aquilo que é o melhor
para a população. Essa reflexão a gente tem que fazer. Boa noite. Ver. Jocelino – Essa
semana tivemos uma reunião com o secretário da pasta de planejamento vendo uma
questão que temos lá na rua da igreja. Acredito eu que ficou bem esclarecido pelos
vereadores que estavam presentes na questão do que vai passar a ser feito lá e do
problema que foi apontado pelos vereadores que já estiveram lá naquela comunidade. O
secretário de planejamento irá procurar o secretário de obras para que realmente resolva
aquela situação. Após essa reunião, nós começamos a dialogar e eu perguntei para o
secretário a questão de um projeto que é nessa casa que é uma dúvida e serve de
reflexão, a respeito da instalação do loteamento. A permissão da casa legislativa para a
instalação de um condomínio na Deoclécio Rodrigues. Só para lembrar os colegas
vereadores que essa é a primeira vez que vão botar a mão no projeto e também é a
última que vão se abster a ele. E vão opinar sobre ele. Depois de permitido o loteamento,
fica a critério do executivo. Mas é importante para ninguém cometer erro, chamar
novamente o secretário, chamar o executivo e debater sobre o loteamento. É muito bom
que a cidade cresça, mas como fica a questão da estrutura para esse loteamento? Afinal,
estamos dando permissão para um loteamento de 20 hectares. Numa soma mais ou
menos, umas trezentas moradias. Como fica a questão de saúde? Segurança, saneamento,
escola? É muito boa a questão do loteamento, vem, se instala, paga imposto, faz 1km de
asfalto e depois? Como fica a fila na saúde? Como fica a fila da creche? Como o
município está se preparando o seu plano diretor para receber esse condomínio? Essas
audiências públicas sobre o plano diretor já vêm se estendendo por quase dois anos.
Está na hora de vir apresentar para a casa legislativa, para a comunidade o que vai ser
feito para que realmente possamos nos preparar para receber essas pessoas. Nem as
pessoas que moram há mais de 30 anos no município estão contentes, ainda estão numa
fila imensa, tem várias situações no código de postura que devem ser resolvidas. A
gente tem que aprender a separar também, o que é desejo e o que é direito. E cada um
faz a sua parte, cada cidadão fazer a sua contribuição. Porque não é só um governo que
vai resolver todos os problemas da cidade. Mas cada cidadão também tem direito, mas
deve ser cobrado seus deveres também. Como cidadão, não por um partido político, mas
por um projeto de cidade. E é importante que dentro desse projeto esteja o idoso, o
jovem, o trabalhador, o comerciante, a grande empresa. É possível. Depois de votado,
depois de autorizado não adianta reclamar de forma alguma. Nós também temos o dever
como vereadores de ajudar nessa parte o executivo e dar a nossa crítica construtiva para
somar. Ver. Mateus – Não podia deixar de vir a tribuna depois dessa gritaria do
vereador. Eu não sei o que ele tem vereador Zé de vir pessoas de outro município
trabalhar aqui na cidade. Mas ele não fala quando a esposa dele é assessora de um
vereador lá em Canoas. Isso ele não fala. Ele vem aqui e critica a saúde, mas ele vem
aqui e se diz contra a construção do novo posto de saúde. Vocês viram aqui, ele filmou.
O vereador vem aqui e quer gritar. Ele quer ser prefeito da cidade, mas ele não vem aqui
e mostra um projeto para a cidade, ele vem aqui denegrir a imagem da prefeita, vem
aqui denegrir a imagem dos colegas vereadores dele. Ele acha que com essa gritaria ele
vai nos amedrontar. Nós aqui temos trabalho nessa cidade vereador. E estamos muito
tranquilos. Nunca vão encontrar uma administração melhor na história do que essa. E
vereador, tu vieste aqui falar que o Tarso quebrou o estado, o senhor agora não conhece
nem o estado em que mora. A dívida do estado começou na ditadura, depois passou no
governo Brito, onde venderam tudo e não quitaram a dívida. O governo do Tarso foi
exemplo para pagar a dívida, não faltava recurso no município vereador. O vicegovernador é do seu partido. Vocês prometeram na campanha que iriam pagar o salário
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do servidor, que iam pagar o repasse do município em dia e onde está esse repasse em
dia? O município deve um milhão de reais na área da saúde. O senhor que é tão
preocupado com a saúde, o senhor tem que ir lá falar com seu vice-governador. Não é
porque a prefeita aqui não é do seu partido que o senhor não pode trabalhar para o
município. Que o senhor tem que só denegrir a imagem dela. Acho que o senhor está
muito enganado vereador. E nós estamos tranquilos sim sobre a questão da saúde. Nós
não temos todos os problemas da saúde resolvidos, se o estado nos ajudasse ia ficar um
pouco melhor. Mas como eu falei antes, se nós temos ecografia no município que antes
dependia do estado é por causa da prefeita. Se nós temos uma academia da saúde é por
causa da gestão da Margarete, se nós estamos construindo posto de saúde novo é por
causa da gestão da Margarete. Ainda por cima o vereador, esse sim é cada de pau. Ele
vem aqui e faz uma indicação, olha bem, uma indicação para sair um posto de saúde no
bairro Caju. Ele só passa no computador, faz a folha e acha que está tudo certo.
Enquanto quem buscou os recursos foi a base dos vereadores do PT, junto com o
deputado federal Marcon do PT, junto com a prefeita do PT, isso ele não fala para a
construção do posto que vai sair no Caju. E ele quer sair por cima fazendo uma
indicação dizendo que foi ele quem levou. Espera aí vereador, o senhor tem que dizer
quem realmente é cara de pau aqui. Porque quem critica a saúde e ao mesmo tempo e
contra a construção de um posto não somos nós. Ao contrário, vamos em busca de mais
recurso para a saúde no município. Como nós fizemos na área de educação, que é obra
que não acaba mais. Um exemplo, quando o vereador vai lá no Treze de maio falar mal,
quando nós formos lá é para dar reinicio as obras. Quando eles vão na Califórnia criticar
a obra da creche nova, nós vamos lá para dar reinicio as obras. Essa é a diferença do
nosso governo. Vereador cara de pau não tem nenhum ao nosso lado. Mas sim do dele
que quer se aproveitar do nosso serviço, quando não querem nos denegrir. Ver. Renato
– Saudou todos. Eu sei que a comunidade nos cobra também. Muitas vezes na câmara as
discussões são acirradas, mas faz parte do processo político e as verdades prevalecem
sempre. Eu entendo e quero deixar aqui, talvez alguns colegas vereadores saibam como
está a situação do laudo dos servidores. Há poucos dias atrás uma grande discussão
nessa casa e as coisas passam e os problemas continuam. Lembrar aqui o vereador
Mateus que eu não sou cara de pau, viu vereador? Nem preciso disso. Eu gosto de falar
a verdade e mostrar aquilo que é verdade. Doa a quem doer, quem achar ruim que lamba
a ferida e se coce. Tem dívida com o servidor público, esses 20% foram tirados da área
da saúde. É com laudo, mas quem contratou a empresa foi a administração, todo mundo
sabe disso. Foi retirado os 40% de insalubridade da educação infantil, das assistentes de
creche e professoras. Foi retirado 20% do salário dos operários que cuidam, que
desenterram nossos ententes nos cemitérios. Então não posso me calar ouvindo que está
tudo bem porquê não está. Os vereadores sabem do que eu estou falando. Nós temos
que ter ciência, e eu quero ver o laudo que foi feito na sexta-feira e em breve deve estar
circulando o novo laudo da empresa, que possamos ter uma notícia satisfatória e os
servidores possam voltar a ganhar o que ganhavam anteriormente. E eu fui cobrado
nessa questão e as pessoas nos perguntando na rua “Bah vocês acabaram com as diárias
na câmara, a câmara não tem mais diárias?”, tem diárias sim! A poucos dias atrás alguns
vereadores aprovaram as diárias internacionais, é 1600 e poucos reais para fora do país.
Para o executivo. E o legislativo aqui para Brasília continua. Como gostavam de dizer
que as farras das diárias dos cursos dos vereadores, agora na rua vai ser chamado como
a farra das diárias dos vereadores a Brasília, que os valores são maiores que os valores
do município. Isso nós precisamos falar para o povo, o povo tem que ficar sabendo.
Então que história é essa que acabaram? Acabaram talvez para tampar o furo de quem
votou favorável as viagens para Itália da prefeita. Que ela resolveu não ir porquê teve
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mais de 20 mil visualizações criticando-a, aí ela não foi. Portanto, essa é a verdade. Eu
não preciso gritar aqui na tribuna, posso falar no olho de cada um de vocês que eu estou
falando a verdade. Quando falam em congelamento, puta quem é o presidente? Michel
Temer. Outro bandido da quadrilha, que está que nem adaptação de criança em escola
infantil, está preso uma semana, volta para casa mais uma semana, volta para a cadeia
de novo. E quem criou esse monstro que foi vice por anos no nosso país? A Dilma. Não
fui eu, foi o Temer. Que já sabia muito e aprendeu muito mais ainda, que está agora
fazendo uma adaptação no presídio. Fica preso uns dias, soltam e volta de novo. É
assim a política. E aqui nós não temos que achar que um vereador é melhor que o outro,
que um vereador vai ensinar o outro, aqui todos tem experiência. Uns com mais votos,
outros com menos, uns não se reelegem várias vezes, outros acabam dentro capacidade
para se reeleger. Só se reelege quem tem capacidade. Aí eu vejo as comparações.
Ministros do governo petista sendo preso, enquanto o presidente da república que não é
dou meu partido, recebendo homenagem dos Estados Unidos. Olha a diferença.
Enquanto uns comemoram um troféu em homenagem, no mesmo tempo tem outro
sendo preso. E ainda mais um da quadrilha da corrupção. Então que moral muitos tem
de vir nessa tribuna, eu não vou apontar o passado de ninguém, mas olha um pouco para
o passado de alguns aqui. Se tivessem vergonha na cara. Ver. José Rosales – É difícil de
entender a tal de política. Por que vem um aqui e faz uma gritaria, xinga, mas isso não
serve para ninguém. E vem dizer que a prefeita condenou a secretária. Não, a prefeita
fez o certo e eu falei já na sessão passada, tem problema então tem que exonerar. Tem
que ser investigado. Na verdade, quem condenou e viram na tribuna e nas redes sociais,
foi a bancada do PTB. Chamou de ladra. Eu não sei se ela é ou se ela não é, eu sei que a
investigação que está correndo não é da gestão dela. Que corra o processo, se é que
existe processo. Porque tem um inquérito, não é um processo. As pessoas tem que
entender isso. E aí vem falar dos ministros, do melhor presidente do Brasil que está
preso. O Lula. E que o ministro foi preso. E se esquecem que o presidente do partido
deles foi a primeiro a ser preso pela lava-jato. Espera, ou não é o presidente deles o
Roberto Jefferson? Está solto, mas cumpriu oito anos de prisão. E tem que cumprir sim.
Se for condenado, tem que cumprir. Aí vem outro aqui e diz que a prefeita cortou 20%
da saúde, da educação. Não é verdade. Quando se fala em cortar, é cortar recursos. O
vereador tem que aprender isso. O que aconteceu e eu estive lá e defendi nessa tribuna,
tem que fazer um novo laudo e é o que está sendo feito. Isso é salário condição, tem que
provar, assim é que se faz as coisas, com transparência. Aí esses mesmos vereadores que
dizem que a prefeita tirou 20% de insalubridade, vem aqui e votam para tirar 50% dos
trabalhadores. Sim! Porque um banco de horas, aí tu deixas de receber a hora extra e a
hora extra tu tem que receber no mínimo 50%. Aí não é tirar direito do trabalhador. É
verdade sim que o Michel Temer cortou recursos e agora será que foi o Michel Temer
que cortou mais recursos na educação? E na época como deputado, Bolsonaro também
votou a favor do congelamento. Nos Estados Unidos, a cidade indicada para ele receber
o prêmio, o prefeito não quis receber ele. Esse é o grande presidente do Brasil. E aí
quando os estudantes e professores universitários fazem mobilização, aí ele chama de
idiota, é um bando de idiota que está lá no Brasil fazendo mobilização. Esse é o
presidente que tem e que os nobres vereadores defendem. Está tirando direito dos
trabalhadores, está acabando com a previdência. Nem eles se entendem mais naquele
negócio da previdência lá. Esses nobres vereadores precisam fazer uma reflexão. E a
questão das diárias, nós votamos sim para tirar as diárias dos cursos, que era sim muito
dinheiro jogado no lixo. Obrigado. 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 cinco minutos. Nada mais havendo
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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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