ATA Nº 023/2019 – 20ª SESSÃO ORDINÁRIA – 09/JULHO/2019 – Ao nono dia do
mês de julho do ano de dois mil e dezoito na sede da Câmara de Vereadores de Nova
Santa Rita, realizou-se a vigésima Sessão Ordinária, do segundo ano da sétima
legislatura, com a presença de todos vereadores. Nesse momento o Presidente Mateus
Marcon, deu início aos trabalhos às dezesseis horas SORTEIO: COMUNICAÇÕES
DE LIDERANÇAS: PTB/ MDB / PRB / PT / PDT. GRANDE EXPEDIENTE: Ver.
Ildo Maciel da Luz / Ver. Leonardo Vieira / Ver. Guilherme Mota / Ver. Alexsandro
Ávila / Ver. Paulo Vargas / Ver. Jocelino Rodrigues / Ver. José Rosales / Ver. Mateus
Marcon /Ver. Renato Machado / Ver. Rodrigo Aveiro e Ver. Antônio Alves.
EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Ver. Antonio Alves / Ver. Guilherme Mota / Ver.
Rodrigo Aveiro / Ver. Paulo Vargas / Ver. Alexsandro Ávila / Ver. José Rosales / Ver.
Jocelino Rodrigues / Ver. Renato Machado / Ver. Leonardo Vieira / Ver. Mateus Marcon
e Ver. Ildo Maciel da Luz. EXPEDIENTE: Foi feita a leitura do Boletim nº 023/19.
Ver. Alexsandro Ávila solicitou a inclusão de uma indicação e um Pedido de Indicação
– Acatado. COMUNICAÇÃO DE LIDERANÇA: Ver. Paulo – Saudou todos.
Semana passada eu pedi ao colega vereador Lebrão para que nos ajudasse numa causa
de um cidadão de 74 que faz hemodiálise três vezes por semana. Segunda-feira, ontem,
não levaram. Amanhã tem que levar novamente esse cidadão a São Leopoldo, para
filtrar o sangue da hemodiálise. É uma doença que debilita muito a pessoa. Um cidadão
de 74 anos é amparado pelo estatuto do idoso. E hoje eu percebo que constantemente eu
tenho vindo a essa tribuna reclamar da eficiência desse trabalho que tem deixado a
desejar. Que é a solidariedade, o comprometimento com o cidadão de Nova Santa Rita,
no que se diz respeito ao transporte de doentes. Até quando teremos pessoas que não
estão comprometidas com o ser humano? Dirigindo um local aonde tu tens que ter
sensibilidade daquele serviço. Eu tenho convicção que o vereador Lebrão representando
a base do governo, deve ter comentado já com o secretário de saúde, conforme ele botou
no WhatsApp essa semana. E que vai ter o retorno satisfatório, mas amanhã esse
cidadão vai ter que fazer a hemodiálise novamente. E quem é que vai leva-lo? Os
familiares são pobres, não tem condições de ir até São Leopoldo. Fica aqui a minha
contribuição e mais uma vez a minha cobrança. Ver. José Rosales – Saudou todos. Já de
antemão a nossa cavalgada da associação dia 13, sai do parque Olmiro Brandão. A
cavalgada do 10º aniversário da associação tradicionalista. Dia 14 tem a cavalgada do
CTG Sovéu de Ouro também. A mais antiga entidade tradicionalista do município, que
está completando 26 anos de existência no município. Hoje por uma fatalidade devido a
precariedade do galpão, o temporal que destruiu. Estão comemorando dia 26 um jantar
no parque Olmiro Brandão, onde comemora os 26 anos do Sovéu de Ouro, a partir das
20:30hr. E depois um baile. Desejar os parabéns para o Sovéu de Ouro. Quando leram o
boletim, eu apresentei um projeto dos talentos da terra. O objetivo é incentivar os
artistas do nosso município, todos os tipos de artistas. É importante incentivarmos os
talentos da nossa terra e ter certeza que logo ali na frente nós vamos aprovar esse
projeto e vamos colocar em pratica. Ver. Leonardo – Falar um pouco sobre a
associação. Ontem tivemos uma reunião ordinária, né presidente? Uma reunião muito
boa. E ontem tu foste muito feliz numa fala tua que falou sobre a renovação, a juventude.
A juventude é o que reforça nossa política. Nós temos que renovar através dessa
juventude tanto a associação quanto a política. Temos que renovar todos os setores. A
renovação vem dessa gurizada que está chegando. E hoje eu estive conversando com um
pessoal aí, não do nosso município, da cidade vizinha, que ele não admite essa
renovação. Ele disse que os jovens não estão preparados para o futuro e nunca vão estar.
Mas nunca vão estar se não tiver oportunidade, não estiver no meio. Parabenizo o irmão
Toninho que ontem esteve lá, a gurizada também da igreja quer começar a participar da
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cultura gaúcha. Então é muito importante. Eu queria compartilhar, eu gosto de ler, leio
bastante e estava lendo Gandhi. Ele diz: O medo tem alguma utilidade, mas a covardia
não tem nenhuma. E hoje vemos muito isso. O medo às vezes nos traz um aprendizado,
mas a covardia não tem aprendizado. GRANDE EX´PEDIENTE: Ver. Ildo Maciel –
Saudou todos. Eu quero me deter a respeito da fala do meu colega vereador Paulinho.
Como ele comento que semana passada pediu que nós fossemos ver com o secretário, e
eu fui vereador. Conversei com o secretario e marcamos uma agenda para ir lá na casa
do seu Luiz, que é o paciente que está doente. E eu tenho um relatório aqui passado pela
coordenadora do transporte que o seu Luiz foi tratado de maio de 2018 até março de
2019, em Canoas. E como o município tem convenio com Canoas e Porto Alegre. No
Vita Rim e Hospital Santa Casa. O município leva cinco pessoas para Porto Alegre e
seis pessoas para Canoas. Estivemos conversando com ele e ele simplesmente não
gostou mais do atendimento em Canoas e tomou por decisão ir para São Leopoldo.
Perguntamos para o seu Luiz por que ele não vai para Porto Alegre, se ele não tinha
gostado. Ele disse que tomou a decisão de ir para lá porquê o atendimento o é melhor. O
que foi acertado vereador Paulinho? Que ele acertasse com o médico dele e pedisse
referência sobre a Santa Casa e o Vita Rim, para ele mudar para lá. Essa é a proposta
que foi feito pela coordenadora do transporte. E eu tenho aqui os relatórios de mês a
mês que ele foi fazer hemodiálise. Aí em março ele tomou por decisão própria de ir para
São Leopoldo, sendo que o município não tem transporte para lá. Ficou para ele e a
família decidir e conversar com a secretaria da saúde para eles levarem. Eu vou lhe
passar em mãos a listagem, o controle das viagens dele. Ver. Antonio Alves – Saudou
todos. Nesse espaço eu gostaria de parabenizar os vereadores do MDB pelo trabalho que
fizeram essa semana, um evento do seu partido. Tivemos o prazer de participar, é um
trabalho muito importantes com famílias, pessoas de bem. É tão importante
interagirmos com a comunidade com a política correta. ORDEM DO DIA:
PROCESSO Nº 481/19 -PROJ. LEI Nº 011/19 – Altera o art. 13, da Lei
Municipal nº 727, de 07 de janeiro de 2005. Rejeitado por 7 X 3. INDICAÇÕES: Ver.
Renato - No sentido de que a secretaria competente efetue reforma geral, incluindo o
telhado, na capela do cemitério do bairro Morretes. Aprovada por unanimidade. Ver.
Rodrigo - No sentido de que a secretaria competente efetue a colocação de meio-fio nas
ruas Rodolfo Boyen, Dona Guilhermina e Esmeralda, bairro Pedreira. Aprovada por
unanimidade. No sentido de que a secretaria competente estude a possibilidade de
auxiliar no fluxo do trânsito na Rua das Flores, no acesso da Av. Getúlio Vargas e
Estrada da Pedreira. No acesso à Av. Getúlio Vargas e BR-386, em horário de grande
fluxo pela manhã, das 7h até às 8h30min, a tarde das 17h30min até às 19h30min, bairro
Berto Círio. Aprovada por unanimidade. Ver. Leonardo - No sentido de que a secretaria
competente efetue a pavimentação da Rua “C”, Loteamento Recanto do Sol, bairro
Pedreira. Aprovada por unanimidade. No sentido de que a secretaria competente analise
a possibilidade de limpar e cercar todas as áreas institucionais do Município, para evitar
a proliferação de invasões clandestinas ou que sirvam de local para despejo de lixo.
Aprovada por unanimidade. Ver. Antonio - No sentido de que a secretaria competente
efetue a troca das tampas de bueiros localizados na Av. Santa Rita, nº 811 (em frente à
loja Lebes) e nº 857 (em frente à Loja Benoit), Centro. Aprovada por unanimidade. No
sentido de que a secretaria competente efetue o conserto e reparos do asfalto na Av.
Santa Rita, esquina com a Rua Timbaúva, no trevo do bairro Califórnia/Morretes/Berto
Círio. Aprovada por unanimidade. Ver. Jocelino - Encaminhando ao Poder Executivo o
anteprojeto “Criança Segura” nas escolas municipais de Nova Santa Rita, com a
finalidade de proteger e monitorar a entrada e saída das escolas e também a área interna
das escolas, preservando espaços privados como sala dos professores, banheiros e salas
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de aula. Aprovada por unanimidade. Ver. José Rosales - No sentido de que a secretaria
competente viabilize uma travessia com tubos de concreto para escoamento das águas
na Av. Getúlio Vargas, após as curvas passando o 3º BSUP, bairro Califórnia. Aprovada
por unanimidade. No sentido de que a RGE Sul execute a poda de árvores no Beco da
Servidão, ao lado da Comunidade Nova Sociedade, Estrada do Luizinho, nº 480,
Assentamento Itapuí, bairro Caju. Aprovada por unanimidade. Ver. Ildo - No sentido de
que a RGE Sul execute a poda de árvores no Beco da Servidão, ao lado da Comunidade
Nova Sociedade, Estrada do Luizinho, nº 480, Assentamento Itapuí, bairro Caju.
Aprovada por unanimidade. Ver. Paulo - No sentido de que a secretaria competente
analise a possibilidade de cercar e implantar uma praça com academia ao ar livre no
terreno em frente à UBS Pedreira, bairro Pedreira. Aprovada por unanimidade. No
sentido de que a secretaria competente efetue a pintura de faixa de travessia para
pedestres na Av. Santa Rita, em frente ao Supermercado Compre Bem. Aprovada por
unanimidade. Ver. Alexsandro - No sentido de que a secretaria competente analise a
possibilidade de construir uma escola de educação infantil no bairro Morretes.
Aprovada por unanimidade. No sentido de que o Poder Executivo estude a viabilidade
da liberação do Salão Olmiro Brandão para eventos com agendamento antecipado,
conforme era anteriormente e sob supervisão da secretaria competente. Aprovada por
unanimidade. MOÇÃO Nº 009/19: Ver. Alexsandro - Em homenagem a todos os
socorristas que atuam no Município: técnicos em enfermagem Gisele Borba, Vivian
Assis, Jerônimo dos Santos, Ana Mariza Amorim e os condutores Silvio Almeida,
Roque Jr., Roberto Dal Moro e Marcio Marins. Solicita que a referida homenagem seja
realizada durante a Sessão Ordinária prevista para o dia 16 de julho de 2019. Aprovada
por unanimidade. PAUTA: PROCESSO Nº 1006/19:PROJ. LEI Nº 028/19 – De
autoria do Vereador José Rosales - Proíbe o uso de herbicidas sintéticos no Município
de Nova Santa Rita e dá outras providências. Dada a 1ª pauta. PROCESSO Nº 1013/19:
PROJ. LEI Nº 029/19 – De autoria do Vereador Ildo Maciel da Luz - Veda a
nomeação para Cargo em Comissão de pessoas que tenham sido condenadas pela Lei
Federal nº 11.340/2006 – Lei Maria da Penha, no âmbito do Município de Nova Santa
Rita. Dada a 1ª pauta. PROCESSO Nº 948/19:
PROJ. LEI Nº 027/19 – De autoria
do Vereador José Rosales - Autoriza o Município de Nova Santa Rita adotar o Programa
de Prevenção às Drogas, denominado “Esporte Sim, Drogas Não” e dá outras
providências. Em discussão: Ver. Rodrigo – Saudou todos. Quero parabenizar o
vereador Zé Rosales pela bela iniciativa e não somente ele, como o Zideo que faz um
trabalho bacana com a gurizada no esporte. É um dos grandes caminhos para tirar essa
gurizada das drogas ocupando a cabeça deles. Cada um real investido no esporte são
três reais a menos que são investidos na saúde. Mais uma vez te parabenizar. Dada a 2ª
pauta. EXPLCAÇÕES PESSOAIS: Ver. Paulo – Mais uma vez me dirigindo aos meus
colegas vereadores e clamando mais uma vez meu colega e querido vereador Lebrão.
Esse cidadão ele se faz no seu direito, porque foi direcionado para esse hospital o
tratamento. Para os senhores saberem, muitas vezes levei paciente de Nova Santa Rita
para São Leopoldo, principalmente para fazer radioterapia dentro do centro de
oncologia, atrás do hospital Centenário. Muitas vezes levei pacientes daqui para São
Leopoldo porque quando o hospital Nossa Senhora estava de greve, o nosso hospital e
referencia se tornou o hospital Centenário. Hoje esse cidadão se sente acolhido pelo seu
direito e contemplado por uma indicação de um médico. Que fizesse nesse hospital.
Hoje vão pessoas fazer esse acolhimento na casa do cidadão que não são qualificadas
para isso. Me desculpa vereador Lebrão, o senhor até acompanhou essa comissão até lá,
mas eu acho que a assistente social tinha que se fazer presente. Um médico tinha que se
fazer presente, em respeito ao tratamento desse cidadão. Então eu acho que isso é um
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desgaste. É uma coisa desnecessária. Nós temos dentro da secretaria de saúde vários
veículos que podem contemplar esse cidadão, porque ele tem 74 anos de idade. É um
direito dele. Espero que haja sensibilidade para que faça valer a vontade desse cidadão.
É lá que ele se sente acolhido, tem confiança no trabalho. Amanhã pode ser qualquer um
de nós a precisar de hemodiálise. Obrigado vereador pela sua compreensão e por ter ido
conversar com a família. Ver. Alex – Saudou todos. A gente vem alertando o executivo e
não adianta. Mais um acidente essa semana, ontem, na estrada que liga a escola da
fazenda, a Marinho Peixoto. Mais uma vez um motorista em excesso de velocidade,
agora da prefeitura. O carro capotou e quase parou dentro do açude. Por imprudência do
motorista, mas quantos motoristas da prefeitura passam em excesso de velocidade ali?
Quantas pessoas passam que acessam o parque Olmiro Brandão, em excesso de
velocidade? Quantos acidentes já teve naquela estrada ali? E quantas vezes vou ter que
vir aqui falar de novo? Os moradores de lá estão clamando por segurança. No domingo,
uma família que foi levar os filhos para brincar no parque, veio um veículo em alta
velocidade ali e bateu de frente. Essa família vai levar esse trauma para o resto da vida.
As crianças tiveram que fazer 2, 3 cirurgias faciais. Essas cicatrizes vão ficar marcadas
para o resto da vida, mas a administração não enxerga. Eu não sei qual é a dificuldade,
ali tem secretaria de obras, secretaria do meio ambiente, secretaria da agricultura, tem
escola. Tem um parque ali, acontece rodeio estadual, vem pessoas de todo lado do
estado para prestigiar nosso parque e encontra aquela estrada precária. Além de estar
precária é muito perigosa. Eu peço para vocês vereadores da base do governo que levem
essa mensagem, eu sei que vai para as redes sociais, os moradores estão clamando. Esse
vereador já fez vários pedidos. Dizem que não podem fazer quebra-molas e eu já
afirmei, vão no município vizinho. Quando termina o asfalto da Sanga Funda, segue
400 metros na mesma estrada, vocês vão ver 50 metros de fresa asfáltica compactado
com rolo e o quebra-molas no meio. Placa sinalizando dos dois lados. Tem como fazer
sim, é só querer fazer. Vai ter que perder uma vida ali? É lamentável. Já vi vereadores
botarem em rede social que foram a Brasília buscar emenda para pavimentar ali. A foto
saiu, mas o pavimento não saiu. E eu também não ouvi falar mais nada. Mas foi a
justificativa para pegar o avião aqui e ir passear lá. E eu já provei que não precisa ir a
Brasília para buscar emenda. Se esse carro da saúde estivesse carregado, tinha tirado
uma vida. E parece que esse motorista está no estado probatório. Tiram pessoas de valor
e botam pessoas que não estão qualificadas. Eu deixo um bom pensar aí e que valorizem
as pessoas que tem que ser valorizadas. Ver. José Rosales – Saudou todos. Eu quero
falar de trabalho, de projetos. Agradeço o vereador Pedal por parabenizar o projeto que
eu apresentei “esportes sim, drogas não”. Para incentivar os nossos jovens, as nossas
crianças a participar do esporte, do tradicionalismo também. Fui autor da indicação que
gerou aquele espaço dos tradicionalistas para a entidade poder construir o seu galpão.
Aquilo foi um projeto que no outro mandato apresentei, foi aprovado e hoje faz muito
bem para os tradicionalistas e para nossa população. Hoje tive a grata satisfação de
receber uma ligação da assessora de um vereador de um município lá do Mato Grosso
do Sul. Referente a um projeto que apresentei nessa casa e que virou lei, pedindo que
seu eu pudesse enviar a cópia do projeto, porque o vereador queria apresentar lá na
cidade dele. É importante termos o reconhecimento, buscamos atender todos os
seguimentos da sociedade através de projetos. Me senti muito grato por ter recebido
essa ligação e ter mandado o projeto. Tenho certeza que lá também vai ser aprovado.
Ver. Jocelino – Saudou todos. Vou iniciar minha fala me retratando. Semana passada na
minha última fala, falei sobre os vereadores que saíram antes pela questão do jogo. Mas
quero me retratar com o vereador Lebrão e com o senhor presidente. Não foi para vocês
a fala, mas como acabou sendo incluído. Já fazia dois dias que eu estava sem dormir,
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atendendo ao seu eleitorado. Então estou me retratando com os senhores. Sobre a fala
do colega Paulinho a respeito do vereador Lebrão da questão da saúde. Nosso município
ainda é um bebe. Está engatinhando ainda. E nós não vamos resolver o problema de
saúde. Gostaríamos sim de o município dar transporte para onde o cidadão quisesse usar
o SUS. Mas isso não é possível. Nós temos nossas referencias e infelizmente para o
senhor que mora há 30, 40, 50 anos no município, está vendo as melhorias acontecerem.
Graças ao apoio do executivo junto ao legislativo. O legislativo aqui teve emendas
parlamentares para a saúde do PTB, PDT. O Marcon trouxe milhões de emendas, o PRB
veio a somar. Estamos aqui somando, só que o dinheiro de você contribuinte que espera
pela melhoria, ele acaba atendendo algumas demandas. Lá em 2015 tivemos uma
situação, uma mulher que tinha um problema no olho e o município lá de Soledade não
tinha como dar esse suporte. Ela conseguiu um irmão que veio para cá para dar esse
suporte. Mas o atendimento do médico ela queria lá em Soledade, era despesa de um
motorista que não recebia uma diária, ficava lá sem comer, tomando multa. E quem que
paga tudo isso? É o contribuinte aqui que está aguardando melhoria. Município de lá
têm problemas no investimento. Temos nossas referencias, nossos hospitais aqui
próximos da nossa cidade. Devemos seguir o fluxo para não causarmos transtorno. Eu
entendo da dificuldade desse cidadão, não estamos negando, só que é preciso cada um
colaborar um pouco. Outra coisa que tem causado transtorno para a comunidade são as
podas da RGE. Peço desculpa. Mas pessoal, mais de vinte anos com problemas de
postes de luz, queda de luz, problema de iluminação pública e entre outros. Estava mais
do que na hora do município fazer essa poda, essa manutenção, fazer essa troca de poste,
esse investimento tão valioso que até 2022 será concluído. O transtorno é inevitável.
Mas é um bem necessário para o pessoal de Santa Rita. Passei pela Deoclécio Rodrigues
e fiquei feliz. Aquela emenda de um milhão e cem, aquele asfalto, hoje está sendo feito
a troca de poste e o contrato foi assinado no mês de maio se não me engano, então logo
estou vendo que a pavimentação vai estar apresentando para a comunidade. Ver. Renato
– Saudou todos. Hoje à tarde o vereador Alex e eu tivemos a oportunidade de fazermos
uma visita junto ao controle interno do município, para sabermos dos boatos e tivemos
informações desagradáveis. Aqui muito discutido o transporte público municipal, com a
renovação de mais seis meses e agora uma prorrogação por decreto de tempo
indeterminado. Onde o nosso município assinou um contrato com a empresa
Charqueadense, depois de ter feito um estudo da empresa La Salle, onde dizia que teria
um número X de usuários/dias para manter o transporte no município. Não
correspondeu mais uma vez o La Salle, fez um levantamento, o controle interno disse
que não tinha pessoas técnicas para avaliarem o contrato no município e assinaram o
contrato hoje, que já coloca o município com uma dívida de um milhão e cem mil para
cumprir clausulas dentro do contrato junto da prefeitura e a empresa Charqueadense.
Nosso município hoje já deve um milhão e cem mil para a empresa. Porque tem que
cumprir aquilo que o contrato diz. Que era um número X de passageiros e hoje é um
outro número bem inferior do que foi previsto nos estudos feitos pela empresa La Salle.
Na época botou o valor de 3,75 e hoje já se encontra 4,50 a passagem. Abriu mão do
ISQN do município e a empresa está pagando lá para Charqueadas. Nós buscando mais
informações, uma discussão muito grande junto aos servidores públicos. Com relação
ao cartão ponto facial. Onde o nosso município, e já temos contratos na mão, pagou
3,195 reais por cada aparelho. Foram 33 aparelhos comprados, um valor de mais de cem
mil reais para que todos os servidores tivessem o cartão ponto facial. Que na verdade é
de fachada. Estão brincando com o dinheiro público mais uma vez. E a maioria das
localidades não estão usando esse cartão ponto facial. Fiquei sabendo também que se tu
passares dez minutos na programação normal do aparelho. Por exemplo, funcionários
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soltam cinco da tarde e vão registrar o rosto no aparelho as 5:11, já não registra mais.
Estão brincando, isso é brincadeira que estão fazendo com o município. Usando o
dinheiro público, alguém tem interesse nisso. E já instalaram no município, tem
aparelhos que nem foram usados ainda, não tirou foto de ninguém ainda. E esse mesmo
aparelho não sai um comprovante da tua entrada e saída do município, que falcatrua é
essa? Que sacanagem é essa que estão fazendo com os nossos servidores públicos? Para
alguns setores já estão cobrando, pé no pescoço, e para outros o aparelho está na parede
sem uso nenhum. Em responsabilidade do secretário Mario Demétrio, acobertado pela
prefeita e mais os comparsas juntos, que deram esse golpe em cima do servidor. Mas
nós estamos de olho e hoje essa câmara mostrou a responsabilidade dos vereadores,
rejeitando esse projeto que cria mais cargos. Ver. Leonardo – Saudou todos. Falar um
pouco vereador, o senhor bem citou sobre a RGE. Nós tivemos lá na empresa em uma
visita, eu, o senhor, o vereador Mateus e o Lebrão, referente a troca de postes. Estão
sendo feitas trocas de postes e as quedas de luz diminuíram, não está sendo tão
frequente. E de repente o pessoal não entendeu a votação hoje, que votamos contra o
projeto. Porque semana passada aprovamos um projeto nessa casa de quatro milhões e
trezentos mil reais para a pavimentação da 9 de dezembro, a rua N e da estrada Porto da
Farinha. Penso que é uma necessidade da comunidade, só que passa por nós aqui de
fazermos economia. Não estavam sendo criados cargos, mas nomenclaturas e aumento
para essas nomenclaturas. Temos tantos funcionários aqui que muitas vezes não são
valorizados e esse projeto vinha beneficiar dois ou três. Entendemos por bem de não ter
essa despesa. Eu penso que não precisa criar nomenclatura para dar aumento. Por nós
aqui, acredito que os vereadores tem que avaliar muito bem quando for dar remuneração,
principalmente para funcionário que já está no cargo e ganha para isso. Então não
precisa criar nomenclatura para dar aumento para ele. Mais uma explicação para a
comunidade entender porque foi rejeitado o projeto. Ver. Ildo – Saudou todos. Eu
venho fazer alguns comentários sobre quebra-molas, como o vereador Alex falou.
Próximo a sua casa vereador tem aquela curva forte, que as pessoas vão lá para a rua
dos Fragas e o pessoal vem em alta velocidade de lá para cá. Deu vários acidentes ali já
e eu entrei com duas indicações. A primeira não fui atendida, deixei passar o tempo que
rege as normas da casa e entrei com outra e não fui atendido novamente. Enviei para o
executivo um pedido de esclarecimento. Simplesmente eles mandaram que é via pública
ali e não se pode por quebra-molas ali porque não é na frente de colégio. Se não pode
aqui, lá antes da estrada nova tem quebra-molas e não tem colégio ali, tem campo ali
dos dois lados. Lá antes da João Correia, perto do Denílson ali, também tem quebramolas. E não tem colégio ali. Eu não sou contra deles terem colocado ali, agora, eu fico
triste porque não colocaram lá também. Já teve vários acidentes ali e tomara que uma
hora dessas não aconteça um acidente mais grave ali. Quero deixar registrado o meu
repudio e isso quero esclarecer para a comunidade ali que pediram e eu tenho um abaixo
assinado. Imploraram quebra-molas ali e não fomos atendidos. A minha parte como
vereador eu fiz. Deixo o meu repudio ao executivo pela falta de interesse, pela falta de
vontade. É simples aquilo ali, será que vale mais um quebra-molas do que a vida de
uma pessoa? TRIBUNA POPULAR: Uso deste espaço pelo Presidente da
Associação das Entidades Tradicionalistas de Nova Santa Rita, Senhor Júlio César
Soares. Saudou todos. Fazer uma lembrança a todos os senhores da associação de
entidades tradicionalistas de Nova Santa Rita. No dia 20 de julho estará completando 10
anos de existência. E não poderia deixar passa esse momento em branco, sem relembrar
o trabalho que tivemos para pegar e organizar nossa associação. Aqui eu relembro
vereador, nós iniciamos esse projeto dentro do CTG Sovéu de Ouro, há uns 11 anos
atrás, para organizar o movimento cultural dentro do município. Quem é antigo aqui,
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que está há bastante tempo, nós tínhamos muita dificuldade em organizar a cultura
gaúcha dentro de Santa Rita. Tivemos a ideia de criar a associação. Hoje a gente nota o
quanto foi importante para a cultura gaúcha a criação da associação. Os presidentes
anteriores, Luciano, segundo Zé Rosales que ficou por quatro anos. Estamos com ela
hoje, Nova Santa Rita, no estado que está, na potência que está graças a essas pessoas
que nos precederam na presidência. E sem falar nos patrões que passaram pelas
entidades. Nós começamos com seis entidades, hoje temos vinte. Todas fortes, atuantes
e trabalhando pela cultura gaúcha. Uma das coisas que eu brigo muito e prezo muito e
trabalho muito isso, são os mais jovens. Né patrão Leonardo? E falo que o senhor faz
parte desse processo de juventude dentro da cultura gaúcha. Eu vejo dentro da
associação bastante jovens assumindo as suas entidades. E fico muito feliz com isso.
Porque essa é uma das brigas que eu tenho. Todos nós precisamos da juventude para dar
continuidade naquilo que a gente fez. A nossa associação é nova e como eu disse, no dia
20 está completando dez anos. E para nossa surpresa, nós vamos ter nosso almoço do
dia 21 e no dia 20 tem dois meninos, um com 15 e o outro com 16 anos. Estão
promovendo um torneio de vaca mecânica dentro do parque. Eles mesmos. Do piquete
Figueira da tradição. Dois meninos que estão ali dando início no trabalho que fazemos
hoje. Que é o nosso rodeio estadual. O último foi em abril, nós tivemos um fluxo de
pessoas impressionante, dentro do parque. Nós demos quase 50 mil reais em prêmios,
nós corremos sete mil rotas de boi, quatro dias de evento de atividades. Somos o único
município que faz esse evento completo, a parte campeira, cultural e a esportiva. E digo
sem medo de errar, esse rodeio estadual é a maior festa que o município tem. Fora isso
temos a semana farroupilha, que está perto. Esse ano nós vamos a Tenente Portela, 500
km a cavalo, para trazer uma sem telha da chama crioula para Nova Santa Rita. Isso não
é só a nossa associação que faz, são os patrões das entidades e a comunidade que vai
dentro do parque, que dão esse suporte para que a associação faça isso. Eu na qualidade
de presidente da associação, estou muito contente pela receptividade que a câmara de
vereadores nos deu e sempre da, por externar esses aspectos da associação. Hoje já
estamos em tratativas para o rodeio de 2020. Fico contente em poder estar nessa tribuna.
Tenho pela certeza que eu conto com o apoio de cada vereador para que a gente toque a
cultura gaúcha que é tão forte dentro do município. Queremos os jovens e os pequenos,
tirar da rua, das drogas, assim como o esporte faz isso muito bem. A cultura gaúcha
também faz isso muito bem. Lá prezamos pela família, pela amizade, a camaradagem e
esperamos que mais pessoas se juntem nessa causa. Quero também parabenizar o CTG
Sovéu de Ouro pelos 26 anos que está fazendo agora no dia 13 de julho. Vamos ter
nosso jantar baile lá no dia 13, uma cavalgada no dia 14. Já tivemos no último domingo
o torneio de esportes ao aniversário do CTG Sovéu de Ouro. Tivemos gente de
Sapiranga, Igrejinha, vários municípios. Sapucaia, São Leopoldo, Canoas, enfim. A
associação é isso, um pedaço grande e importante da comunidade de Nova Santa Rita.
Fico muito feliz por ainda estar como presidente da associação. Aqui fica nosso convite,
a toda casa, que compareçam no dia 21, nos prestigiar no nosso almoço de
confraternização. E posse da nova diretoria quer vai ser eleito agora dia 16 e a verba que
vai ser arrecadada desse evento, para custeio do pessoal que vai a Tenente Portela para
fazer a busca da sem telha da chama crioula. Vamos em cinco homens e cinco cavalos, e
não é barato. Fazemos esses eventos para juntas esse dinheiro. Quem se propõe a cultura
gaúcha ou qualquer outra cultura, tu tens que promover os teus meios. O dinheiro
público é para saúde, educação, tem outras finalidades. Aqui fica meu muito obrigado,
estamos de portas abertas. 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, foi lavrada a presente ata, que vai assinada pela
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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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