ATA Nº 024/2019 – 21ª SESSÃO ORDINÁRIA – 16/JULHO/2019 – Ao decimo
sexto 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: PT/ PTB / PRB / MDB / PDT. GRANDE EXPEDIENTE: Ver.
Guilherme Mota / Ver. Ildo Maciel da Luz / Ver. Renato Machado / Ver. Jocelino
Rodrigues / Ver. Mateus Marcon / Ver. Leonardo Vieira / Ver. José Rosales / Ver.
Antônio Alves /Ver. Paulo Vargas / Ver. Alexsandro Ávila e Ver. Rodrigo Aveiro.
EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Ver. Antonio Alves / Ver. Mateus Marcon / Ver.
Guilherme Mota / Ver. Leonardo Vieira / Ver. Jocelino Rodrigues / Ver. Ildo Maciel da
Luz / Ver. Alexsandro Ávila / Ver. Paulo Vargas / Ver. Rodrigo Aveiro / Ver. José Rosales
e Ver. Renato Machado. EXPEDIENTE: Foi feita a leitura do Boletim nº 024/19. Ver.
Alexsandro Ávila solicitou a inclusão de uma indicação e um Pedido de Informação –
Acatado. Solicita uma cópia do relatório da Prestação de Contas da viagem realizada
pela Senhora Prefeita Margarete Simon Ferretti e o senhor Jessiel Boschetti Saldanha
até o 39° Congresso de Municípios do Rio Grande do Sul, ocorridos entre os dias 3 e 5
de julho de 2019. Aprovado. COMUNICAÇÃO DE LIDERANÇA: Ver. José
Rosales – Saudou todos. Quero falar da reunião que tivemos com a Corsan, por
solicitação da secretaria de indústria e comercio. Ouvimos o pessoal da Corsan sobre os
investimentos do nosso município e é oportunidade também de cobrarmos algumas
demandas que se fazem necessárias. Temos sido cobrados também pela comunidade.
Pedimos que resolvessem o mais rápido. Tem coisa há mais de dois anos pendente e a
Corsan não resolve o problema. Quero falar também do lançamento da Santa Rita em
desenvolvimento, que a nossa prefeita Margarete lançou ainda na semana passada. Onde
terão vários investimentos até 2020 e será investido na pavimentação de ruas, em torno
de 10km de pavimentação. A questão do terminal do Berto Círio que é uma cobrança,
mas será feita, dentre outras melhorias que serão feitas. A segunda fase do complexo de
saúde e o centro administrativo. É bom estarmos mostrando que tem uma programação.
Achamos que é muito para fazer, precisa muito mais, mas a coragem da nossa prefeita
em estar se comprometendo em fazer todas essas obras até 2020. Quero deixar os
parabéns para ela, que ela continue nesse trabalho e que possa concluir essas obras até o
final de 2020. Ver. Paulo – Saudou todos. É uma honra aceitar nessa casa nessa casa um
pedido de um vereador do PTB e fazer uma homenagem de moção e reconhecimento
aos servidores da saúde, que prestam um grande serviço. E um reconhecimento como
esse é pouco perto do que merece meu colega Silvio, vou falar em ordem conforme está
na listagem aqui, porque conheço todos. O Marcio da Rosa, grande socorrista. Um
homem de conduta exemplar. Robertinho, cara também que trabalha arduamente
honrando com seus plantões de 24hr e fazendo com que essa comunidade seja amparada
pelos teus cuidados. Peterson, recém iniciando uma jornada de trabalho. O Rock, grande
Rock, querido. Para nós é uma perda tu ter saído de forma tão injusta da secretaria de
saúde, pela tua competência e carinho que sempre teve a teu trabalho. Mas fica aqui
nosso acolhimento, da bancada do PTB e os demais vereadores que aprovaram essa
moção. Ana Mariza, minha irmã, minha querida. Te adoro. Gerônimo, também um
guerreiro iniciando hoje na saúde. Mas é um cara de caráter. Gisele, pessoa maravilhosa.
A Carla, o Diego, Luana, a Sara, grande Sara. A Janaina Lisboa, a Regina, grande
Regina. A Viviane, enfim. Todos vocês merecem o nosso carinho e nosso
reconhecimento por ser o que vocês são. São pessoas que salvam vidas no dia-a-dia, que
fazem seu trabalho honrosamente e que muito pouco são valorizados. Gostaria que
fossem mais valorizados por essa administração e pelas demais anteriores a essa. O
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reconhecimento, tentei de todas as maneiras botar uma qualificação profissional,
principalmente para os motoristas socorristas. Pautada na lei, respeitando a lei federal.
Disseram que eu estava legislando em causa própria. Nem exerço mais essa função.
Fiquei nessa função durante 17 anos e no entanto derrubaram esse projeto nessa casa,
não respeitando o que fala a lei. Condutor de emergência. Fica aqui o meu carinho, a
minha solidariedade, me colocando sempre disposto a ajuda-los. Representa-los de uma
forma coerente e sempre unida pela nossa categoria. Ana Claudia, não tenho palavras, o
quanto tem lutado contra as coisas que estão fazendo nossa administração. Ver.
Leonardo – Saudou todos. Gostaria de falar um pouco sobre a visita que estive fazendo
na escola Barão aqui do município. E fiquei chocado com a realidade daquela escola,
uma escola do estado que acolhe os alunos aqui na nossa cidade. E conversando com o
diretor e a vice-diretora, fiquei impressionado com a verba que vem para a merenda
dessas crianças, 30 centavos. Aí estive vendo, ali em Canoas tem a Pecan que gasta
2,600 por mês por cada detento. Mas não se investe na reciclagem, não se investe em
habilitar ele para voltar para a sociedade. Estão fazendo investimento inverso, 2.600 por
mês num preso e se investe 30 centavos por dia não merenda escolar. O diretor ficou
com medo, eu disse para irmos na secretaria pedir uma grade, está tudo aberto. Ele disse
não, nem mexe porque o estado fechou uma escola em Pinhal e eles vão fechar a nossa,
200 alunos para eles não é nada. Eu disse que então vamos deixar quieto, vamos unir a
comunidade, vamos juntas os vereadores e vamos dar uma mão para essa escola. Tem
bastante coisa para fazer lá. Falar um pouco da reforma da previdência. Eu gostaria que
junto nessa reforma, aqueles que tem cartões corporativos, limite infinito, que também
abrissem mão dessa regalia. Não tem cabimento em tirar de quem trabalha e o camarada
gastar o quanto quiser. Boa sessão. GRANDE EXPEDIENTE: Ver. Guilherme –
Saudou todos. Estou muito feliz em poder fazer essa homenagem, em nome do meu
colega de bancada vereador Gugu e eu. Queria dizer que os primeiros socorros são
técnicas. Talvez uma das técnicas mais antigas utilizadas pela sociedade, onde as
pessoas vítimas de mal súbito, acidentes. Sempre receberam primeiros atendimentos
com um único objetivo, salvar vidas. Os atendentes de emergências e socorristas são
profissionais competentes, importantes e necessários para fazer essa função tão difícil
de ser executada. Tem que ter coragem, estomago. Ver sofrimento, dor. E ter que viver
com isso diariamente. Mas o objetivo é sempre o mesmo, salvar vidas. É dar auxilio
medico e saber que em momentos de atendimentos, muitas pessoas que não são
preparadas para isso entram em desespero. Ficam em situações que precisam de uma
conversa calma. Só faz entendermos que essa profissão não é uma escolha e sim um
dom. Em nome da bancada do MDB, nós queremos que esse dia 11 de julho que passou
seja um dia muito importante, um dia que seja sempre lembrado nessa casa, dada
importância dessa profissão. Para o município vocês são importantes funcionários, para
os atendidos vocês são heróis. E para a sociedade vocês são fundamentais. Parabéns a
todos. Ver. Leonardo – Saudou todos. Vocês escolheram uma profissão que tem que
dominar, tem que dominar os nervos muitas vezes. Eu presenciei um socorro outro dia,
na subida da serra, um acidente de moto. A gente que não é da área, ficamos muito
apreensivos. E quando chega o socorrista vemos o preparo deles. Até para acalmar a
vítima ali. Dou parabéns a todos, sei que o Rock foi afastado, mas está no sangue do
cara e tenho certeza que quando ele estiver de folga, não tiver exercendo a função dele,
se der um chamado e ele souber pode ter certeza que ele vai estar correndo para o lado
dos colegas. Queria saudar todos, o serviço de vocês na cidade é essencial. Gostaria que
fosse mais valorizado, que tivesse mais equipamentos. Eu sei que vocês fazem o melhor
com o melhor que vocês têm. Parabéns a todos vocês. Ver. José Rosales – Saudou todos.
Em nome da bancada do PT, trazer essa homenagem aos socorristas. É uma profissão
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que é essencial e que muitas vezes não é tão reconhecida como deveria ser. Mas a gente
sabe que vocês escolheram essa profissão porque gostam, é de coração e para vocês é
normal estar salvando vidas. Trabalham com muita dedicação, com muito empenho e
tenho certeza que está homenagem oferecemos de coração para vocês. Pelo empenho e
dedicação em defesa de vidas. Vocês são os anjos do asfalto, é assim que vocês são
tratados e é preciso ter o reconhecimento da população desta profissão. Em nome da
bancada do PT quero desejar sucesso nesse trabalho que vocês fazem e que merece
nosso reconhecimento. Muito Obrigado. Ver. Antonio – Saudou todos. Gostaria de dar
um depoimento nesta homenagem. Aconteceu há 1 mês, 1 mês e meio atrás eu estava
vindo da Sanga Funda, em torno das 22:30, para pegar meu filho na autoescola. E me
deparei com um motociclista que se acidentou, trombou em alguns animais que estavam
na reta. Viemos que ele estava bastante ferido e uma senhora estava tentando auxiliar ali.
Estavam sem condições de fazer o contato com o posto, com a brigada. E daí eu parei
ali, fiz o contato direto com o posto do centro e fui bem atendido. Não me identifiquei
nem nada, só expliquei a situação, o endereço. Ela perguntou se eu aguardaria até a
chegada, eu disse que não porque tinha compromisso, mas que tinha a senhora aqui que
iria aguardar. Na volta que peguei meu filho a ambulância já estava atendendo o rapaz,
foi um atendimento rápido, bem prestativo. Como a gente fica agradecido quando se
consegue atendimento e a vítima ainda mais. Quero parabenizar todos os socorristas
aqui, uma justa homenagem. Quero parabenizar o vereador Alex que teve essa iniciativa.
Sabemos do trabalho e dedicação do pessoal que trabalha na saúde. Meus parabéns a
todos vocês que trabalham nessa área e é digno do nosso respeito. Obrigado. Ver.
Alexsandro – Saudou todos. Eu fiz essa homenagem mais do que justa, porque vejo
vocês trabalhando com dedicação, com coração, com a missão de salvar vidas. Todos os
vereadores falaram, mas eu fiz questão de homenagear vocês, trazer vocês para a
câmara de vereadores para que esses mesmos vereadores, não só homenageiem, mas
reconheçam o grande trabalho que vocês prestam ali no posto de saúde. O valor, a
importância que vocês têm para esse município. Quando esse vereador vem aqui e
muitas vezes briga, cobra da administração que os socorristas estão sem macacão há
quatro anos. Quando esse vereador fala de uma bota e esses vereadores da base do
governo não levam a informação. Tira a insalubridade de quem realmente tinha que
ganhar muito mais. Então esse vereador fez questão de homenagear, trazer vocês na
câmara para ver se os vereadores que defendem essa base desse governo, enxergue a
importância de vocês que estão no posto de saúde, que salvam vidas e não são
reconhecidos. Essa homenagem é para ficar na história. Eu acompanho o trabalho de
vocês e sei, um posto sem raio-x, sem um exame de sangue, sem o material básico para
vocês fazerem um bom atendimento. Homenagem mais do que justa. Pode ter certeza
que essa bancada do PTB, vereador Renato e Paulinho, tem posicionamento e sempre
vai lutar pelos direitos de vocês. Doa a quem doer. Vocês fazem um trabalho
fundamental e deveriam ser supervalorizados. É a engrenagem principal. E a bancada
reconhece a dedicação de cada um de vocês. A dedicação do Rock que lutava para
mostrar que ali tinha que melhorar. Pelo carinho da Gisa quando costurou o meu rosto,
quando fui agredido por um servidor. E pode ter certeza, que o que aconteceu com o
Rock vai ser amparado, se não for por essa administração que não tem consciência do
erro que está cometendo, o prejuízo que está dando para a comunidade tirando um
funcionário exemplar. Não vai calar os demais. Um grande abraço em cada um de vocês.
ORDEM DO DIA:PROCESSO Nº 739/19: PROJ. LEI Nº 023/19 – Declara de
Utilidade Pública a ONG (Organização Não Governamental) APAPNE – Associação de
Pais e Amigos dos Portadores de Necessidades Especiais do Município de Nova Santa
Rita/RS. O autor solicitou a retida para votação por uma semana. Acatado. PROCESSO

ATA 024/2019

3/7

Nº 742/19: PROJ. LEI Nº 024/19 – Institui o cartão de identificação para
pessoas com Transtorno do Aspecto Autista, residentes no Município de Nova Santa
Rita e dá outras providências. Aprovado por unanimidade. INDICAÇÕES: Ver.
Leonardo - No sentido de que a secretaria competente efetue a construção de uma
parada com cobertura (preferencialmente dos novos modelos) na Av. Santa Rita, em
frente à Empresa Pesa, bairro Floresta. Aprovada por unanimidade. No sentido de que a
secretaria competente efetue a construção de uma parada com cobertura na Estrada dos
Bloedow, em frente à Rua Modesto Nunes, bairro Morretes. Aprovada por unanimidade.
Ver. Alexsandro - No sentido de que a secretaria competente realize estudo para
colocação de um semáforo de trânsito na Av. Santa Rita, esquina com a Rua Cícero
Alfama de Oliveira, Centro. Aprovada por unanimidade. No sentido de que o Poder
Executivo faça uma aproximação junto ao Governo do Estado com o objetivo de trazer
para o Município um Chefe de Polícia Civil (Delegado), para atender única e
exclusivamente os assuntos da Delegacia de Nova Santa Rita. Aprovada por
unanimidade. Ver. Antonio - No sentido de que a Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos atenda com seus serviços postais o bairro Morretes e a Rua Vasconcelos
Jardim, providenciando o mesmo com uma dentre as seguintes opções: 1) entrega uma
vez por semana; 2) caixa postal comunitária ou 3) posto de autoatendimento. Aprovada
por unanimidade. No sentido de que a RGE Sul efetue a troca de poste de luz na Rua
Ametista do Sul, em frente ao nº 31, bairro Morretes. Aprovado por unanimidade. Ver.
Rodrigo - No sentido de que a Corsan estude a possibilidade de oferecer salubridade
dos logradouros com melhor qualidade em tempo hábil após serviços de saneamento.
Aprovado por unanimidade. No sentido de que a RGE Sul efetue a troca de postes na
Rua “A”, esquina com a Rua “D” e Rua “C”, bairro Maria José. Aprovada por
unanimidade. Ver. Renato - No sentido de que a secretaria competente efetue a reforma
geral da capela do cemitério do bairro Caju. Aprovada por unanimidade. Ver. José
Rosales - No sentido de que a secretaria competente efetue a instalação de redutores de
velocidade (tachões) na Av. Santa Rita ao Caju, próximo à curva no acesso ao Beco I,
antes e depois da mesma, bairro Caju. Aprovada por unanimidade. No sentido de que a
secretaria competente efetue a colocação de uma parada de ônibus com abrigo na Rua
dos Bloedow, após o Clube Kaiser, sentido centro/bairro, bairro Morretes. Aprovada por
unanimidade. PAUTA: PROCESSO Nº 1028/19: PROJ. LEI Nº 025/19 – De
autoria do Poder Executivo - Denomina Complexo Municipal de Saúde. Dada a 1ª
pauta. PROCESSO Nº 1029/19: PROJ. LEI Nº 030/19 – De autoria do Vereador
Jocelino Rodrigues - Institui o Projeto “CINECÂMARA” e dá outras providências.
Dada a 1ª pauta. PROCESSO Nº 1034/19:PROJ. LEI Nº 026/19 – De autoria do
Vereador Leonardo Vieira - Dispõe sobre penalidades administrativas a serem aplicadas
pela prática de discriminação a pessoas idosas no âmbito do Município de Nova Santa
Rita e dá outras providências. Dada a 1ª pauta. PROCESSO Nº 1035/19: PROJ. LEI
Nº 031/19 – De autoria do Vereador Leonardo Vieira - Torna obrigatório o fechamento
de valas e buracos abertos por empresa pública ou privada nas vias públicas do
Município e dá outras providências. Dada a 1ª pauta. PROCESSO Nº 1051/19: PROJ.
LEI Nº 033/19 – De autoria do Vereador José Rosales - Autoriza a administração
municipal a instituir o Programa “Horta Comunitária” no âmbito do Município de Nova
Santa Rita e dá outras providências. Dada a 1ª pauta. PROCESSO Nº 1052/19: PROJ.
LEI Nº 034/19 – De autoria do Vereador José Rosales - Dispõe sobre a criação do
Programa “Talentos da Terra” no Município de Nova Santa Rita e dá outras
providências. Dada a 1ª pauta. PROCESSO Nº 1054/19: PROJ. LEI Nº 032/19 – De
autoria do Vereador Rodrigo Aveiro - Institui no calendário oficial de eventos e
festividades a “Semana Municipal de Conscientização e Divulgação da Língua

ATA 024/2019

4/7

Brasileira de Sinais – LIBRAS” no âmbito do Município de Nova Santa Rita e dá outras
providências. Dada a 1ª 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 2ª 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 2ª pauta. EXPLCAÇÕES PESSOAIS: Ver. Alexsandro – Saudou todos.
Eu venho agradecer o partido Progressista que trouxe uma emenda para a prefeita de
cem mil reais. É muito dinheiro, quando ele é bem investido. Tomara que a prefeita
tenha consciência de usar esse dinheiro onde realmente tem que usar. Estou vendo
vereador agora líder da bancada vim aqui dizer que tem um monte de projeto para sair.
A eleição é ano que vem, eles já começaram a mostrar, mas vejam o complexo de saúde
ali coisa mais linda que estão fazendo. Mas esse vereador foi contra quando esse
vereador perguntou se ali teria uma sala de raio-x. Não tem uma sala de raio-x no
complexo de saúde. Aí perguntei se teria uma sala de laboratório, também não. Vamos
continuar refém de Canoas. Vemos tanto pavimento, se eu for citar os pavimentos, quase
todos feitos pela metade. Da para contar na mão os pavimentos completos. Dou os
parabéns para o partido Progressista que teve a humildade, a coragem de realmente
querer fazer algo para o nosso município. O vereador Leonardo me passou que a escola
estadual lá não tem cercamento, não tem alimentação. Acho que é de responsabilidade
do estado e do município, porque em época de eleição vão lá no pai da criança e
promete melhorias na escola. Esse vereador sempre vai vir aqui e falar o que tem que
ser falado, mais uma vez parabéns ao partido Progressista que trouxe cem mil para
ajudar no município. Ver. Paulo – Saudou todos. É com muito carinho e respeito que
falo em relação aos servidores públicos. O servidor público é uma mola propulsora de
governos que fazem a administração pública. Que estão aqui de passagem, seja prefeita,
vice-prefeito, secretários. Temos um concurso público, amamos isso aqui, é o nosso
brasão, carregamos no peito com muito respeito. Somos diplomados, somos nomeados e
gostaríamos muito de ser valorizados. Nos tiram muitos direitos, isso é ruim. Porque
quando tu fizeste um concurso público te deram lá dentro de um edital, uma proposta
que tu serias contemplado com uma caixa de bombom. Até o final da tua jornada, antes
de estar aposentado, te dão um pacote de bala de hortelã. Foram tirando. Isso é péssimo,
pela dignidade daquilo que se comprometeram num edital e depois rasgaram o mesmo.
Quero falar agora em relação aos pedidos de providencias que esse vereador tem feito
constantemente nessa casa, para o executivo municipal. E não tenho obtido respostas
desses meus pedidos e muito menos executar o que a gente pede. Com relação a parada
de ônibus ali onde passa eu o vereador Leonardo, passa a prefeita. Eu fiz quatro pedidos
de providencia para que seja pavimentada aquela parada de ônibus no bairro Califórnia,
que é uma vergonha. Dois vereadores e a prefeita passa por aí, vê as pessoas desviando
de barro e terra, isso me envergonha. Já fiz vários pedidos e não são atendidos. Isso me
deixa magoado. Porque eu estou aqui fazendo aquilo que o povo me pede e não sou
contemplado. Com relação ao abrigo de taxistas, já fiz também quatro pedidos, não
foram atendidos até hoje. As pessoas tem que ficar no relento esperando um taxi e os
taxistas não tem onde parar, a não ser dentro dos seus próprios carros. Fiz muitos
pedidos também em relação a fiscalização de taxi clandestino na nossa cidade, e
regulamentação dos aplicativos para taxi aqui dentro da cidade que são o Uber, 99 e
outros tantos. E não se faz. Fica aqui o meu desabafo e dizer que a minha vergonha de
estar vereador é porque os meus pedidos, as coisas que tenho vontade de fazer pela
minha comunidade, tenho vontade de fazer pelos meus colegas servidores, não fazem. E
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não sou contemplado através do executivo. Ver. Rodrigo – Saudou todos. Muitas vezes
eu venho me calando aqui nessa tribuna, por motivos pessoais, por até não concordar
com a maneira que é feita a política aqui do município e da câmara principalmente.
Acho que devemos fazer uma política de construção, pensando no futuro da cidade.
Muitas vezes vejo vereadores vindo aqui sendo agressivos, falando muitas inverdades,
humilhando companheiros. Eu fico indignado com isso porque eu sempre aprendi com
meus pais, meus avós e toda parte do respeito e que nessa vida ninguém leva nada e que
sempre temos que buscar o melhor para todos. É o que eu defendo, muitas vezes nossos
pedidos não são atendidos mesmo pelo executivo, eu também sou da base do governo.
Acredito que essa administração dentro de Nova Santa Rita, para mim foi uma das
melhores, mas não desqualifico as que passaram e que tiveram oportunidade de
construir e não fizeram. Parabenizo os partidos que buscam e trazem emendas para
resolver os problemas da cidade, mas não façam essa política aproveitadora. Admiro e
respeito todos os socorristas, assim como todos funcionários públicos. Todos
professores, todos agentes de saúde, entre outras funções que existe no município. Saio
anojado muitas vezes do que eu escuto aqui. Não sou melhor que ninguém. Repensem,
se respeitem mais e façam uma política mais construtiva para Nova Santa Rita. Ver.
José Rosales – Saudou todos. Quero falar e repetir do projeto que a prefeita apresentou
de obras até 2020. E quero dizer e a reafirmar que não são obras eleitoreiras não. Não é
pré-eleitoral porque a prefeita vem fazendo obra no município desde 2013. Uma prefeita
que tem mais de 80% de aceitação. É porque fez alguma coisa e está fazendo. E aí o
vereador vem aqui falar, mas é 30 centavos por criança, na escola estadual. Tem que
deixar claro porque é o governo que o PTB faz parte. Não pode vir aqui e querer atribuir
aos vereadores ou a nossa administração. Nós não administramos o estado. No nosso
município tem merenda escolar e as crianças são muito bem atendidas. Eu quero
agradecer as emendas de todos os partidos e eu quando fui vereador de oposição
também trouxe emendas. Quero agradecer especialmente o PP. Esse mesmo partido é do
qual eu trouxe uma emenda de 150 mil reais para a administração do ex-prefeito Chico
Brandão que era para comprar o raio-x. Aí a administração mandou embora, disse que
não precisava de raio-x no nosso município. Temos que cobrar, mas temos que ter
coerência naquilo que cobramos. Temos que cobrar desses mesmos deputados que estão
trazendo emendas, a coerência lá no congresso nacional. Também estão tirando o direito
dos trabalhadores. Agora passou a reforma da previdência lá na câmara dos deputados,
foi para o senado e estão dizendo que é para melhorar para os trabalhadores. Queria que
mexessem nos benefícios deles, aqueles que ganham mais de 30 mil só de salário. E isso
não entra na reforma. É nós que estamos pagando. Tenho orgulho de dizer que o PT
votou 100% contra a reforma da previdência. Ver. Renato – Saudou todos. Não estou
nos melhores dias hoje porque desde sábado uma gripe forte me pegou, não era para eu
estar aqui, mas achei importante eu vir hoje porque não poderia esperar mais uma
semana para falar em alguns assuntos. Nós tivemos uma polemica grande esses dias e
aqui estão os servidores. Não foi falado ainda sobre o rancho dos aposentados e
pensionistas. A câmara está de parabéns porque rejeitou por 10x0 o projeto de lei para
não retirar o rancho dos servidores aposentados e pensionistas. Eu só vejo nessa pessoa
maldade, para prejudicar os servidores. Sendo sacrificados agora por um pedido judicial
de inconstitucionalidade no projeto que ela mesmo mandou para a câmara em 2017.
Pouca vergonha senhora prefeita. Ela quer pisotear em quem é mais fraco. Mas a
câmara está do lado dos servidores. Não é viável o que querem fazer com os servidores,
pessoas que ganham até menos de mil reais aposentados, tiraram a sexta básica.
Gostaria de relatar também com relação, que o PTB faz parte sim do governo, mas de
janeiro para cá. E os governos que corromperam o estado anteriormente, que destruíram
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o estado e o país, querem que os governantes agora tanto o Eduardo Leite como o
Bolsonaro resolvam a situação dessa cambada de cupim que destruíram o país e o
estado. E aqui no município não é diferente. Se não dermos um basta nessa gente, eles
vão destruir o município. E aí depois quem fica morando aqui é quem sofre as
consequências. Queria relatar também que hoje recebi inúmeros telefonemas do
executivo, até me surpreendeu, querendo criar mais uma vaga de Fonoaudiólogo.
Quando foi criado fonoaudiólogo no município por concurso, era uma caga, mas como
tinham pessoas guardando essa caga que ficaram em terceiro ou quarto lugar, deram um
jeitinho brasileiro de desqualificar quem estava na frente e chamaram essas pessoas.
Hoje está aqui, tribunal de justiça deu ganho de causa para essas pessoas que foram
sacrificadas. E agora querem criar vaga para não mexer nesses cargos para poder
acrescentar mais cargos, mas a câmara está de olho. 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, foi lavrada a presente ata, que vai assinada pela Presidente e pelo vicepresidente.

Vereador Mateus Onuczak Marcon,
Presidente.
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Vereador Leonardo de Souza Vieira,
1º Secretário.
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