ATA Nº 047/2018 – 41ª SESSÃO ORDINÁRIA – 27/NOVEMBRO/2018 – Ao
vigésimo sétimo dia do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, na sede da
Câmara de Vereadores de Nova Santa Rita, realizou-se a quadragésima primeira Sessão
Ordinária, do segundo ano da sétima legislatura, com a presença de todos vereadores,
Nesse momento a Presidente Ieda Bilhalva, deu início aos trabalhos às dezoito horas
SORTEIO: COMUNICAÇÕES DE LIDERANÇAS: PDT/ PT / PTB / PRB / MDB.
GRANDE EXPEDIENTE: Ver. Mateus Marcon / Ver. ILDO Maciel da Luz / Ver. Jair
de Oliveira / Ver. Jocelino Rodrigues / Ver. Renato Machado / Ver. Paulo Vargas /Verª.
Ieda Bilhalva / Ver. Rodrigo Aveiro / Ver. Leonardo Vieira / Ver. Júlio Cesar e Ver.
Alexsandro Ávila. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Verª. Ieda Bilhalva / Ver. /Jair de
Oliveira / Ver. Rodrigo Aveiro / Ver. Jocelino Rodrigues / Ver. Leonardo Vieira / Ver.
Júlio Cesar/ Ver. Ildo Maciel da Luz / Ver. Renato Machado / Ver. Mateus Marcon / Ver.
Alexsandro Ávila e Ver. Paulo Vargas. EXPEDIENTE: Foi feita a leitura do Boletim nº
044/18. COMUNICAÇÕES DE LIDERANÇAS: Ver. Leonardo – Saudou a todos.
Ontem dia 26/11 se deram 88 anos que o presidente Getúlio Vargas criou o ministério
do trabalho. O ministério que foi fundamental para garantir os direitos da CL, direito
dos trabalhadores, no caso. 88 anos se passaram e eu vejo os trabalhadores, aquele que
depende da CLT, só perdendo, perdendo direitos, enquanto os cargos lá em cima são
supremos, cargos grandes, só tem aumento e votam os aumentos dele da noite para o dia,
enquanto o salário mínimo, aquele que trabalha que depende da CLT está sendo ceifado,
seus direitos, aposentadoria, vem dificultando cada vez mais para o trabalhador. Como
eu disse, se passaram 88 anos e o sistema continua defasado. Assim como o sistema
jurídico, o sistema que desde 1930 não tem mudança nenhuma, no sistema jurídico, o
qual se comete crimes hoje e a justiça leva 5, 6 anos para julgar um caso. Como estava
dando na televisão ano passado, uma menina que foi achada partes do corpo dela dentro
do rio e a justiça simplesmente não prendeu os culpados até agora. Creio que temos que
ter uma mudança muito grande. Principalmente no judiciário. Semana passada quando
nossa secretaria da saúde, Ana Paula, esteve aqui, ela fez um convite a todos para
participarem hoje de uma reunião sobre a saúde no nosso estado. E a minha assessora
Liamara foi lá hoje, só teve a Lia e a secretaria lá hoje, nessa reunião. E é bem
preocupante a situação porque o presidente da COSEMS, que é o presidente desse
conselho da saúde, está muito preocupado porque hoje o estado perdeu 630 médicos,
apesar do ministério da saúde ter chamado esses novos médicos, mas está havendo uma
resistência nesses médicos em irem para o interior do estado, então independente de
qualquer coisa, até digo massacrados em relação a um acordo que foi feito com o país
deles, não vi aquela médica que falou na tribuna descontente, não vi ela descontente na
fala dela. Se eles se sujeitaram a esse acordo, estava bom para eles, estava melhor para
nós, melhor para o povo brasileiro que tinha um médico para ser atendido. A secretaria
aqui já tem três médicos interessados aqui, mas através do site do ministério da saúde
ela não está conseguindo cadastrar esses médicos. Há interesse do município em trazer
esses novos médicos, mas não está tendo como acessar o site para que eles possam
atender a nossa população. O estado hoje deve e tem que falar um pouco, Canoas hoje é
a nossa referência aqui, a maioria do nosso pessoal é atendido na Ulbra ou no HPS, para
Canoas o estado deve 37 milhões, para Santa Rita mais de um milhão, sem contar a
dívida que tem o hospital de Canoas que é 100 milhões, por má gestão. E a secretaria
Rosa Maria está muito preocupada porque Canoas segundo ela, atende 156 municípios,
e segundo ela a mulher está deformada, ela não dorme mais de noite, porque tudo nas
costas dela, a saúde é um dever do estado, mas acaba, como não retorna para os
municípios, quem sente são os municípios. É bem preocupante essa situação e o
ministério público, segundo ele, está de olhos vendados para isso. Boa sessão a todos.

ATA 047/2018

1/14

Ver. Alex – Saudou a todos. Escutando, acompanhando as redes sociais, observando o
clamor da população, vejo que nossa cidade não está às mil maravilhas como a gente vê
na rádio, os secretários, secretaria indo lá e deixando a comunidade ciente de que tudo
está andando uma beleza. Eu sei que melhorou, um pouco, mas tem muito para melhorar.
Hoje eu vejo reclamações da secretaria do meio ambiente, onde cortaram aqueles
eucaliptos na estrada da Escola Fazenda e hoje eu fui lá olhar, cortaram 30 eucaliptos
com mais de dois metros de espessura e eu não encontrei as toras lá, pelo contrário,
encontrei uma trena para saber a medida certa da tora que foi cortada, mas as toras não
se encontravam lá, então tem um pedido de informação para a secretaria do meio
ambiente, vai prestar esclarecimento, como foi cortado, onde estão as toras, para nós
realmente sabermos, como também tem da secretaria da agricultura, um funcionário
concursado que trabalha lá e recebe do seu coordenador só papel assim pedindo para ele
ir lá fazer serviços de uma, duas horas, seu Chico, rua do Prado, dona Nadir, uma hora e
meia de máquina, rua Getúlio Vargas. Essa máquina se desloca para lá sem o protocolo
registrado, ela acaba trabalhando cinco horas lá e ainda tem gravação do coordenador,
seu Altair que está sentado ali, distratando o funcionário e dizendo que quem manda é a
secretaria, não o funcionário. Tudo isso também vai com o pedido de informação para
essa secretaria, onde o seu Altair é vice-presidente do Partido dos Trabalhadores, vai ter
que prestar todo o esclarecimento a essa câmara e depois de relatar os fatos vai ter que
prestar toda atenção ao ministério público porque vai gostar muito dessa pauta, porque
eu acho que bilhete a gente recebe no colégio não para um funcionário que prestou um
concurso e deve respeito, porque são eles que caminham a máquina do nosso município,
tem que ser valorizado, não humilhado. Também tem aqui a secretaria da saúde, onde
teve um óbito no posto de saúde e também tive informação do posto de saúde de
negligencia medica, fui buscar por três vezes entendimento com a secretaria e a
secretaria não deu importância e não quis averiguar os fatos, então esse vereador está
convocando ela para vir a câmara de vereadores e prestar esclarecimento do que
realmente aconteceu ali. A saúde está um caos, a gente sabe que está, mas eu acho que
qualquer pessoa que entra ali pedindo ajuda tem que ser muito bem atendido porque os
médicos estão ali e juraram fazer o possível e o impossível pelas pessoas. Hoje quando
fui a escola da Fazenda, fui relatar a casa amarela que continua o descaso com as
crianças que são recolhidas pelo conselho tutelar e vão para um abrigo. E hoje encontrei
mais uma vez o abrigo abandonado, a casa amarela que foi construída, abandonada com
vários folders da secretaria do meio ambiente, vidros quebrados, a cerca com aquela
poda dos eucaliptos que eles cortaram, o eucalipto quebrou toda a cerca, tudo isso a
secretaria vai ter que prestar esclarecimentos. E não poderia deixar, já está terminando
meu tempo, mas na segunda fala eu vou falar, sobre o descaso que está a secretaria de
educação do nosso município. Um caos que foi esse final de semana, pais passaram por
bobos, isso eu vou esclarecer na minha próxima fala. Verª. Ieda – Saudou a todos.
Tivemos no sábado, com toda aquela chuva, um grande evento da secretaria municipal
da educação. Em que todas as escolas conseguem fazer uma socialização dos trabalhos
que são realizados durante o ano todo, em cada escola e tem oportunidades de socializar
entre as escolas municipais. Essa feira, que é a 5ª edição é de grande valia para pesquisa
cientifica, para incentivar os nossos alunos para irem a pesquisa cientifica em que várias
escolas são premiadas e participam da amostra tech, que é um referencial no nosso
estado, da mostra dos trabalhos técnicos do nosso estado. E o nosso município tem se
feito representar já por anos consecutivos. Isso é um trabalho das escolas, trabalho de
equipes pedagógicas, é um trabalho da nossa secretaria de educação. Embora, com toda
aquela chuva, foi um evento maravilhosos, teve a participação maciça da nossa
comunidade, dos pais da comunidade escolar em que houve a oportunidade da
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socialização. Gostaria também de parabenizar os tradicionalistas os gaúchos que
mostraram no domingo que o gaúcho é capaz de se preservar, que isso tem uma certa
resistência dos homens a procura do preventivo contra o câncer de próstata e estava
muito bonito. Estava o vereador Leonardo, eu, a secretaria da saúde, a prefeita e todos
os tradicionalistas. Foi muito bonita a cavalgada, eu acho que é um incentivo, são
iniciativas boas que se tem no nosso município. E temos agora dia 2, que vai ser
promovido pela secretaria do meio ambiente, Patas na Trilha, onde se incentiva levar os
animais para fazer uma caminhada lá dentro da secretaria do meio ambiente, porque nós
temos que trabalhar essa questão dos animais. Animais é questão de saúde. Nós estamos
batalhando para chegarmos em um consenso para fazermos a castração dos animais de
rua porque é de extrema necessidade do nosso município. Porque só assim nós faremos
com que diminua essa população e a posse consciente. São três secretarias que tem feito
e efetivado trabalhos muito bons, que é o incentivo da população e chamando a
população para participar junto nas suas decisões. Boa sessão a todos. Ver. Jocelino –
Saudou a todos. Falar um pouquinho da semana passada da entrega da ambulância.
Quando fui buscar essa emenda e fui entregar junto ao executivo, eu já tinha feito a
indicação e o pedido para que essa ambulância fosse para o bairro Berto Círio. Porém,
com a situação de não termos médicos, por enquanto, segundo o que foi relatado a mim,
não vai poder ir de imediato essa ambulância para lá, até porque para ela se descolar
precisa do acompanhamento do médico, enfermeiro e o posto não pode ficar
desassistido, então isso não quer dizer que não vai para lá, mas, de primeiro momento
irá ficar aqui no centro e continuará servindo sim a comunidade e o importante é a
contribuição aqui, do partido, desse vereador, tem uma ambulância aqui disponível para
a comunidade. Quero falar também, semana passada tinha feito uma indicação a
respeito desse mosquito que vem atazanando muito o pessoal, principalmente do bairro
Berto Círio que é a questão dos borrachudos. A secretaria já está tomando providencias
contra isso, pessoal da vigilância sanitária já está em contato com o pessoal do estado, já
estão buscando a capacitação e com certeza essa semana irei conversar com o pessoal da
vigilância porque o que chegou até mim, a solução que querem tomar, não estou muito
de acordo, mas irei sim conversar com o pessoal da vigilância e iria passar para a
comunidade sobre o que está sendo feito. Hoje também aqui, tive o prazer de receber o
Marcio e a Karina, pessoal da Uniasselvi, a respeito de uma questão do convenio com a
câmara de vereadores para uma questão de faculdade EAD, para que a gente possa ter
uma faculdade aqui, quero deixar claro para a comunidade que esse convenio não gera
custo nenhum para a câmara de vereadores. Esse contrato será analisado pelo jurídico da
casa, esse contrato já foi mostrado para o nosso diretor da casa. Essa primeira
conversação veio por intermédio da Karen Sartori, é uma pessoa que acompanha as
redes sociais, ela faz critica sim a todos os vereadores, mas são críticas construtivas e
devemos nós vereadores aprender a separa o que é uma crítica de ódio e o que é uma
crítica construtiva, pessoas da comunidade que venham somar, deverá sim fazer parte
do nosso mandato. Agradeço a Karen por esse apoio, por essa indicação e quero com
certeza buscar uma segunda conversação junto ao executivo para que esse espaço de
faculdade EAD venha não só para a câmara de vereadores, mas venha para toda a
comunidade do município, através de uma parceria entre município e esse polo, através
de uma escola, de repente a noite, tenha uma sala desocupada, foi assim que começou
Canoas, com uma sala de aula e hoje nós aqui do município temos que ir até Canoas
para poder ter esse benefício, então com certeza o pessoal da Uniasselvi vai retornar,
iremos dialogar aqui com o pessoal da câmara de vereadores e também iremos
apresentar essa proposta junto ao executivo que hoje já tem um convenio junto com o
La Salle. Volto a dizer, não tem custo nenhum para o cidadão, isso não tem custo
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nenhum, é apenas um convenio, uma parceria de espaço e entre outros, para que a gente
possa ter aqui no município. Obrigado a todos e boa sessão. GRANDE EXPEDIENTE:
Ver. Rodrigo - solicitou a inclusão de dois pedidos de Indicação – Acatado. Ver. Jair –
Solicitou a inclusão de um Requerimento. Acatado. Ver. Alex – solicitou a inclusão de
dois pedidos de Informação. Acatado. Verª Ieda – solicitou a inclusão de dois pedidos
de Indicação e um Requerimento. Acatado. Ver. Leonardo – Solicitou a inclusão de um
Requerimento. Acatado. Ver. Mateus – Saudou a todos. Ouvindo um pouco da fala do
vereador sobre o descaso que temos na educação, olha, a situação não está fácil, isso nós
concordamos, agora o senhor diz que está um descaso com a secretaria que não está
nem aí para a educação, o senhor tem que sair e conhecer um pouco mais o município.
Eu quero saber o que o mesmo vereador que falou aqui na tribuna o descaso com a
educação, o que ele trouxe no mandato dele para a educação. Porque a coisa mais fácil é
vir aqui criticar, ao invés de falar da situação do posto de saúde, agora quero ver ele
trazer inciativa para melhorar essa situação. Aqui nós podemos trazer muito que o PT
fez, e o que o PTB fez? Nada. Nós podemos trazer a creche da Califórnia que está sendo
construída, podemos trazer a escola Treze de maio, a escola no LotPop, podemos trazer
a sala ampliada no Tiradentes, as quadras cobertas no município, a escola lá no Miguel
Couto e agora o vereador vem dizer que a secretaria está com descaso na educação. O
vereador tem que vir aqui e mostrar o que o senhor fez pela educação no município.
Criticar e vir aqui, eu também. Quero ver o senhor trazer a solução e o senhor que vai
ter a fala logo depois, eu gostaria que o senhor trouxesse aqui o que o senhor fez pela
educação no nosso município, no seu mandato. E pode pegar o mandato do período
anterior também, antes de 2016, que aí sim o senhor vai ter condições para poder falar
da secretaria. O senhor até esses dias sabendo que não temos vagas em Nova Santa Rita,
estava querendo trazer os alunos de Portão para estudar aqui. Onde o ministério público
já falou que quem tem que dar estudo, condições para eles na aula, é Portão. Então o
senhor tem que vir aqui explicar o que o senhor trouxe para o município na área de
educação. Obrigado e boa sessão a todos. Ver. Ildo – Saudou a todos. Gostaria de falar
sobre secretarias, em relação ao que o vereador Alex colocou aqui. Eu não vejo nenhum
problema de o vereador vir aqui e cobrar, porque é o trabalho do vereador. E também
não vejo nenhum problema dos nossos secretários prestar esclarecimento aos vereadores
e a comunidade. Porque nós sabemos que no nosso município não está às mil
maravilhas, nós temos que ser cientes, mas nós sabemos também como pegamos esse
município. Se olharmos a seis anos atrás a questão da educação por exemplo, isso que o
vereador Mateus coloca, é só sair, é só a comunidade ver como está a construção de
salas de aula, pavimentação, enfim. É muito importante e nós sabermos não adianta, tem
oposição que dois os ouvidos de escutar, mas não apresentam anda para o município
como falou o vereador Mateus, qual a emenda parlamentar que o PTB trouxe para o
município, eu acho que a crítica é construtiva quando se faz a crítica e apresenta a auto
crítica. Outra coisa, a questão da saúde, não só aqui, mas em nível nacional, de estado. A
semana passada teve aqui nossa secretaria da saúde que colocou quanto que o estado
deve de repasse para o nosso município. E recém é o começo, e eu não estou aqui para
defender, eu não sei, acho que é fácil, só ir lá ver o protocolo aqui na saúde e ver porque
houve essa morte, não é vir aqui e julgar a secretaria de saúde porque houve um óbito
ali, não é nosso papel julgar, é ver, ir lá e investigar e vir e falar a verdade. Eu lamento,
eu digo assim, o meu partido dos trabalhadores junto com os outros partidos que sempre
tiveram junto conosco aqui, nós sim fizemos a diferença, nós sim fizemos a nossa
história, fizemos uma revolução no nosso município. Se tu pegares a questão de obras,
enfim, todas as secretarias estão trabalhando sim. Eu acho que não tem problema
nenhum o nosso vereador e hoje secretário do meio ambiente, irmão Toninho, vai
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prestar esclarecimento, eu não sei porque tiraram aquelas madeiras lá, de certo houve
algum motivo, ele deve prestar esclarecimento, secretaria da agricultura também deve
prestar esclarecimento e assim a secretaria de educação e a secretaria de saúde, mas não
adianta nós criticarmos. Eu digo assim, o papel da oposição é criticar, quanto pior,
melhor. Só que nunca fizeram nada para ajudar. Houve aqui requerimento de vereadores
que pediram para a secretaria de educação viesse aqui prestar esclarecimento e o
vereador que entrou com o requerimento não veio, então as coisas têm que ser claras. E
eu não estou aqui nem preocupado daqui a dois anos se eu vou ser vereador ou não. Ver.
Jair – Saudou a todos. Eu recebi sim e fui averiguar. Essas filas dos colégios que nunca
teve nos outros anos e eu entrei em contato com a secretaria e ela me passou que ia sim
ter vaga para todo mundo. O vereador me mandou mensagem, a gente conversou e eu
disse que não tinha necessidade de ter as filas nos colégios. Eu entrei em contato com a
secretaria e ela me disse, eu tenho que acreditar na secretaria, passei para os vereadores
a informação, que iria ter vaga para todos. Se não tiver ela vai responder, agora se tinha
necessidade de fila ou não, eu não sei. Estou dizendo aqui o que a secretaria de
educação me passou. Tentei para abrir o colégio lá para o pessoal ir no banheiro, eu fiz
meu papel como vereador, mas eu não posso ir lá e pegar os diretores de escolas e
secretaria pelo pescoço. No momento que ela me disse que não tinha necessidade de ter
as filas, eu tenho que acreditar na minha secretaria, eu acredito nela. Eu saio nos
colégios ontem e hoje e tem vaga sobrando. Pode ser que em alguns não tenha, e se não
tiver, esse vereador aqui vai ser o primeiro a cobrar a secretaria antes de começar as
aulas, eu vou lá cobrar porque tenho que dar uma resposta para a comunidade. Eu
também acho um grande sacrifício ficar a noite toda, de sexta a domingo em uma fila,
nunca foi preciso aqui no município, mas o município está crescendo e vou dizer para
vocês, tem tudo para piorar. A educação foi congelada por 20 anos, eu não queria estar
na pele de prefeito. Quem sofre somos nós. Mas quem elege os políticos que estão lá em
cima? Somos nós. Lá em Brasília não sente nada, tem até apartamento para morar. O
para-choque são os vereadores que são cobrados todos os dias na comunidade. Eu quero
que dê certo em 2019, porque 2018 está acabando e não se faz mais nada. Aquilo que o
vereador Gugu falou da ambulância, o que adianta ter ambulância e não ter medico para
trabalhar e não vai ter. Aqueles que se formam lá não querem entrar no LotPop, não
querem entrar em uma residência, não querem ir, os filhos de papai não querem ir lá,
não vai ter medico, então tem tudo para piorar, tomara a Deus que dê certo e esses
médicos queiram, senão vamos ter que chamar os cubanos de novo. Eu continuo
confiando na minha secretaria, eu vou amanhã atrás de mais informações, eu vou nos
colégios que eu não fui para ver as vagas, se realmente precisa de fila. Boa sessão. Ver.
Jocelino – Saudou a todos. Queria fazer uma correção na fala do vereador aqui. Essa
questão de ambulância não entrar em vila, eu nunca vi, aqui todos os motoristas seja
onde for, eles sempre vão. A importância da ambulância e também dos médicos. A
ambulância hoje está aqui disponível, equipamento de trabalho, médicos, os médicos
cubanos não era para prestar serviço de urgência, continua os médicos brasileiros indo
na vila acompanhando uma ambulância e fazendo atendimento. Dois assuntos que o
vereador antecessor falou da questão dos repasses. O repasse para o município de Santa
Rita, ele vem atrasando mês a mês há muito tempo. Mas o que mais assunto e hoje a
população está se sentindo um pouco desassistida, é a questão desse repasse que o
vereador Leonardo falou a questão de 37 milhões, para mim foi repassado o valor de
quase 50 milhões para o município de Canoas que é uma referência nossa. E o hospital é
onde tem, ele atende a média alta complexibilidade, que são tratamentos, câncer, que
não pode esperar. E outras doenças mais graves que é bem delicado, diferente do
município, que trata somente o básico, que trata somente a prevenção, porque depois
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quando tu realmente precisas de exames, tu precisas de Canoas. E esse repasse não
chegando a Canoas, ele não distribui essas cotas que o município tem, Nova Santa Rita,
Portão, Capela de Santana. Isso realmente é lamentável, é governador do meu partido,
mas a gente não deve tapar o sol com a peneira. Infelizmente uma lei de
responsabilidade fiscal que ele mesmo criou, acho legal, acho bem positivo, mas as
contas devem ser acertadas e com certeza esse repasse já está sendo feito e nos
próximos dias teremos notícias. Hoje a gente recebeu a notícia que a partir do dia 5 de
dezembro já vai começar a ser regularizada essa questão, não vai ser pago toda a dívida,
o estado não tem para pagar essa dívida, mas os atendimentos vão voltar a funcionar, as
cotas as poucos vão voltar a funcionar e a comunidade vai voltar a ser assistida em
Canoas para média e alta complexibilidade. Ver. Renato – Saudou a todos. Nós fomos
procurados por servidores que estão recebendo perseguição dentro do setor público, e aí
vem a discussão e a gente começa a avaliar os porquê da situação. E ele mostrou de que
o seu estado probatório foi feito avaliação por um CC da prefeitura. Todos os vereadores
aqui sabem que isso não existe. CC não pode avaliar probatório de funcionário
concursado, de forma alguma. Já começou por ai de forma errada e equivocada. E aí fez
avaliação e por perseguição política, e aqui foi feito pedido de informação pelo vereador
Alex, com relação aos inúmeros pedidos, bilhetes, sem número de protocolos, e agora o
vereador quer saber e nós também queremos saber, protocolo de horas maquina no
município que está sendo feito, e se não tem protocolo de forma irregular e é isso que
nós querermos saber. Com bilhete para trabalhar limitado pela secretaria em 4 horas,
mas muitas vezes trabalhando até na propriedade particular de secretários municipais.
Que pouca vergonha o que está acontecendo. E aí o servidor se nega a fazer e é
perseguido, dado uma avaliação de forma errada e equivocada com valor insignificante
do seu trabalho como profissional. Portanto, nós entendemos, detectamos essa semana
uma tomada de preços 08 de 2018 do dia 23/11 onde será feito uma reforma
administrativa do servidor público e a reestruturação do plano de carreira do magistério
municipal. Portanto, abram os olhos servidores, porque tem uma empresa que vai ser
contratada no dia 8 de janeiro de 2019 para mudar o estatuto do servidor e também
mexer no magistério municipal. É um momento em que a câmara estará em recesso, um
período onde facilita qualquer tipo de situação porque nós vereadores não teremos o
privilégio de estarmos aqui nesse momento até dia 20 de fevereiro para que nós
possamos discutir. Nessa casa tem uma comissão de educação e que junto dessa
discussão toda dessas alterações que querem fazer, tem um representante dessa casa,
porque aqui chega pacotes de projetos para votar e todos os assuntos do município tem
vereadores que fazem parte de alguma comissão e eu espero que tenha um vereador da
comissão para que possa estar junto nas negociações, para depois não vir esse pacote de
alterações e vender a responsabilidade que é do executivo vender para o legislativo.
Porque o projeto se faz lá, se contrata empresa, vazam o laudo e mandam para o
vereador votar. E aqui nós temos que discutir, brigar, procurar aprimorar aquilo que não
vai ser mexido, vai vir pronto. Então espero que o poder executivo tenha a sensibilidade
de avaliar junto com o legislativo, não mandar o projeto pronto para cá e depois votar e
querer pôr a responsabilidade em cima dos vereadores, que nem foi colocado do
transbordo. Agora chegou o funcionário que fez a denúncia, funcionário Edson,
operador de retroescavadeira, que está sofrendo perseguição, que está no estado
probatório que foi avaliado pelo CC do município, que é de forma equivocada, é errado.
Eu quero ver eles provar esse monte de papel que está na mão da falada oposição, nós
queremos ver lá no setor de protocolo, esse tipo de falcatrua tem que tirar a máscara do
secretário. Ver. Paulo – Saudou a todos. Quando me candidatei a vereador, me
candidatei com um proposito, fazer um trabalho que edificasse não a minha carreira
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como vereador, mas que edificasse propósitos e coisas para a nossa cidade. A oposição
conforme o vereador comentou, não traz nada, porque não consegue fazer nada. Os
nossos pedidos, os nossos documentos, que a gente se esmera fazendo toda semana
pedido de providencia, fazendo toda a ordem que a comunidade nos pede, a gente não é
atendido. E aí somos a oposição. Só que por sermos oposição, não somos contemplados
com nossos pedidos, não estamos aqui só para criticar não, nós estamos aqui para
trabalhar em função daquilo que nos comprometemos com a comunidade. A dificuldade
que se tem de ser atendido com um pedido de providencia, a dificuldade que se tem para
ser esclarecidos certos fatos, eu poderia muito bem ir na repartição pública e pedir de
acordo com a nossa lei orgânica, porque me faculta por direito, chegar no balcão do
serviço público e pedir tal documento. Não, eu prefiro que o meu assessor faça o pedido
por escrito e ainda sim sou desrespeitado. O desrespeito nesse município enquanto
levantar só bandeira para o executivo municipal esquecendo o princípio da igualdade,
porque aqui todos nós somos iguais, como vereador e respeitar o mandato individual de
cada um. Isso não está sendo feito e vou dizer, é a pior legislatura que estamos vivendo
dentro da cidade, infelizmente, vivi todas elas desde a emancipação e hoje estamos
sendo escrachados, muitas vezes até em redes sociais, pela ridicularização que tem aqui
nessa casa. Só existe briga, não existe momentos de união. Só que muitas vezes antes de
ser vereador diziam que isso aqui era um circo e, assim está acontecendo aqui dentro.
Infelizmente não se tem educação para com os vereadores dessa cidade. A oposição não
está aqui só para criticar não, tudo aqui é assim. Vereadora Marli me disse uma vez,
Paulinho, tenho pena de ti, por saber o homem que tu é. Nós temos que primeiro se dar
o respeito e o executivo cumprir com o que esses vereadores pedem. Vou começar a
processar, não quero nem saber. Obrigado e boa noite. Verª. Ieda – Saudou a todos.
Pena que é um assunto só, eu teria vários aqui para conversar. Inclusive de perseguição
política. Mas eu vou falar de educação que é a minha área e que eu trabalho a 20 anos.
Eu participo da educação desde 97 no município e nós não tínhamos quadro-negro para
escrever nas escolas. Hoje eu tenho uma tendinite porque nosso quadro era a parede
pintada. Nós tínhamos uma parede pintada de verde. Quando eu chegava em casa, não
dormia de dor no braço. Hoje a maioria dos meus colegas estão com tendinite. Eu estou
com uma tendinite forte e o prefeito Amilton Amorim foi quem botou quadro no
município. Na administração passada nós não tínhamos giz para escrever, cópia é uma
por mês. Uma professora tem que fazer uma cópia por mês para cada aluno, inviável
trabalhar. Ou tirávamos do nosso bolso ou nós não trabalhávamos com folha, o aluno
tinha que copiar. Quadra coberta não me lembro de nenhuma aqui no município, nós
não tínhamos, era tudo no relento. Nós estamos acostumados a criticar, eu não vi por
exemplo, ninguém postar como está bonita a escola Tiradentes que eu fui lá hoje, e aí eu
falei assim, acho que estou na escola errada, eu fui só no dia que tinha começado as
obras e hoje retornei lá e fui lá para verificar as vagas, porque nós não podemos ser
assim, onde um vai o outro vai atrás, eu fui lá conversar, dentre outros assuntos, a
direção da escola, minha assessora e eu e, fomos ver a questão das filas, porque que
tinha fila na escola Tiradentes. Tinha fila porque a população quis fazer fila, porque não
havia necessidade, havia vagas e ainda há hoje lá, então, na escola Santa Rita que é
turno integral, sim, tinha fila porque todas as crianças querem estudar no tuno integral.
Eu acredito até que as pessoas que trabalham fora tenham essa necessidade, mas mães
que ficam em casa, é um pedido que eu faço como educadora e como mãe, fiquem com
seus filhos, vejam crescer, porque isso vai fazer falta na vida deles. Porque aquela mãe
que trabalha o dia inteiro fora precisa sim que o filho fique o dia inteiro na escola, mas
aquela mãe que fica em casa um turno, fique com seu filho, porque ele vai lhe agradecer
na adolescência e isso estou falado como mãe, porque minhas filhas foram criadas em
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escolinhas porque eu trabalho 60 horas há 20 anos. É um recado que eu dou as mães
como educadora e como mãe. Mas eu sei que todo mundo quer, e eu enquanto
professora, as vezes assim, meu Deus vocês já estão dando férias para os alunos?
Tamara que retornem as aulas, nós mães passamos a educação dos nossos filhos para os
professores, isso tá errado, professor está lá para passar conhecimento, a educação vem
de casa. Questão de melhorias na nossa educação, não estou aqui para defender, vaga na
escola Tiradentes só não tem no pré, as outras turmas todas tem, palavra do diretor. Se
ele me omitiu ele vai ter que me dar por escrito. Eu posso escrever o que eu ele fala
porque eu trabalho com ele. Agora questão das outras escolas, eu só fui na Tiradentes.
Acredito que tenha vagas em todas as escolas. Ver. Leonardo – Saudou a todos. Sou
obrigado a descordar do vereador quando ele fala que isso aqui é um circo. Uma das
conversar que eu sempre tenho com os vereadores, se ele acha isso aqui um circo, acho
que tem que partir de nós mostrar outra realidade. Não concordo com ele. Eu tenho meu
gabinete como todos tem e eu procuro fazer meu trabalho sempre com o melhor que eu
tenho. Se tu tiveres a determinação de abrir um buraco no asfalto com uma pá de
borracha, tu vais fazer o melhor que tu tens. Como eu disse hoje a minha assessora foi a
Porto Alegre junto com a secretaria de saúde, poderia não ter ido, mas foi para estar por
dentro dos fatos da saúde no nosso município. Não vou criticar trabalho de vereador,
cada um tem à sua maneira de trabalhar, se o vereador acha que é um circo ele está no
lugar errado. Vou ser bem franco, porque eu acho que faço meu trabalho muito sério e
não aceito crítica, porque uma pessoa fazer uma crítica do meu trabalho, ela tem que
fazer no mínimo igual ou melhor do que eu. E esses vereadores que fazem a crítica,
sugiro que vão a Brasília e tragam emendas, que é o que eu estou fazendo porque estou
muito preocupado com a emenda 95 que congelou o teto de gastos da saúde, segurança
e educação e vai ficar critico a situação, principalmente da saúde do nosso país. Peço
que todos nós vereadores, independentes de sigla partidária, temos sim que buscar
verbas, buscar emenda para a saúde, porque hoje o país está priorizando segurança,
estamos fazendo o caminho inverso. Nós temos esse congelamento, para vocês terem
deia, o tratamento precoce de câncer em um ano se deixa te der 25 mil óbitos, com
tratamento precoce de câncer, isso dá uma economia para o país de 4.6 bilhões, então
não tendo esse investimento na saúde vamos ter esse prejuízo, eles acham que é
economia, isso é prejuízo. Eu gosto de postar o trabalho que é feito por mim, não para
aparecer, mas para mostrar que se está trabalhando, porque eu não preciso aparecer, mas
eu acho que a comunidade tem a obrigação de saber como nós vereadores estamos
fazendo e como o serviço está sendo feito. As críticas construtivas nos ajudam a
melhorar. Mas tem críticos de plantão, só que eu digo assim, se tu tens medo da crítica
não fala nada, não diga anda e não seja nada, simples. A crítica nos ensina a
trabalharmos. Deixou aqui meu repudio ao colega vereador que disse que a casa é um
circo. Ver. Júlio – Saudou a todos. Quero convidar a comunidade para o jogo que vai
acontecer no dia 19 de dezembro, um jogo de solidariedade, onde nós vamos ter aqui
um dos melhores atletas de futsal e que é cria de Nova Santa Rita, ele é filho do Beto e
da Carla, o Marlon, que são jogados da CBF e agora virou atleta intermunicipal.
Também nesse dia nós teremos arrecadação de alimentos, convide suas famílias. Nossa
cidade recebeu mais um prêmio pela sala do empreendedor, prefeito empreendedor. E
aqui eu deixo para vocês, Rodrigo Battistella que é o nosso secretario da nossa
administração. A prefeita recebe o prêmio, mas o Rodrigo e toda a sua equipe faz esse
trabalho de gestão na pasta indústria, comercio e desenvolvimento. Nova Santa Rita está
no rumo certo, está alinhando os seus trabalhos e nós vamos colher frutos no ano de
2019. Eu acredito em Nova Santa Rita, eu acredito na gestão que está aí, acredito nas
pessoas que estão aqui, porque, todavia, vai ter descontentamento em algumas áreas.
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Ver. Alex – Saudou a todos. Queria esclarecer bem ao vereador Mateus Marcon, que
disse que esse vereador tem que buscar estrutura. Eu vejo que é um vereador novo que
tem muito o que aprender ainda porque tem que saber que o vereador é fiscalizador,
vereador está aqui para fiscalizar, eu não executo nada, quem executa é a administração
que o senhor faz parte dela, que poderia muito ajudar esses pais que tanto clamam por
ajuda no nosso município. E também deixo aqui uma observação da secretaria da
educação que é sua tia. O senhor tem que vir a tribuna e defender mesmo, porque ela é a
sua tia e eu acho que isso aí, não sei se não aponta um nepotismo ainda. Mas, lá na
frente averiguaremos isso. O senhor, hoje, o quadro de professores não tem anda a ver
com essa má administração dessa secretaria, que quando era a administração do Chico
Brandão trabalhava com 40 mil que o município arrecadava, hoje, trabalha num
orçamento de 129 mil, o ano que vem é 141 milhões. Então que deixe bem claro que a
máquina tinha que andar muito melhor. Aí eu vejo uma secretaria da educação no bairro
Sanga Funda prejudicando um bairro onde eles foram pedir voto lá na divisa do nosso
município, onde todas as administrações que passaram sempre deram assistência
aquelas pessoas e 36 crianças ficaram sem a micro escolar no meio do ano. E essa
mesma secretaria não teve uma sensibilidade de escutar aqueles 40 pais e esse vereador
aqui quando foi na prefeitura, pelo contrário, ela foi mal-educada e a sua prefeita
também. Sem coração, sendo que é uma professora. Agora esse vereador sim tentou o
diálogo e sempre vai tentar. Esses pais nesse final de semana tiveram que ficar posando
em frente de colégios. Colégio Tiradentes está aqui para quem quiser ver e eu vou ler o
que tinha na grade do portão. 25 vagas para o pré1, 2 vagas para o pré2, segundo ano - 3
vagas, terceiro ano - 10 vagas, quarto ano não tem vaga, quinto ano não tem vaga, agora
me diz uma coisa, esses pais não deveriam estar ali? Agora esses vereadores que
defendem essa secretaria deveriam levantar a bunda e ir lá conversar com aquelas
pessoas, abrir o portão daquela escola não fazer o que estão fazendo, tampar o sol com a
peneira. Esses pais que estavam ali, tem que ter respeito por eles, porque estavam ali
lutando pelo direito dos seus filhos e está aqui para quem quiser ver o que estava lá no
portão. Como o povo tem força, isso mostra que o povo tem força, porque essa
administração foi covarde, no outro dia achou que os pais e a população eram bobos, foi
lá e liberou ficha a vontade, faltando com a verdade, agora não vem justificar e tampar o
sol com a peneira, acho que o vereador está aqui para levar o trabalho com seriedade,
com responsabilidade e dever sempre de ajudar a comunidade. Esse vereador tem
atitude, responsabilidade e sempre vou estar baseado pelo bem da comunidade. Se eu
fui naquela fila, se eu fui ajudar, se eu fui na escola da fazenda, no Tiradentes, sempre
vou ir, porque é um dever meu como vereador. E esse vereador Mateus Marcon que
defendeu a secretaria que é sua tia, deveria vir nessa tribuna e pedir desculpa para esses
pais que estão aqui, se ele tem um pingo de vergonha na cara e reponsabilidade pelo
povo que elegeu ele. Uma boa reflexão e boa noite a todos. REQUERIMENTO: Ver.
Alex - solicitou a inclusão de duas indicações de sua autoria. Acatado. No sentido de
convocar a Secretária de Saúde, Senhora Ana Paula Gularte Macedo, a fim de prestar
esclarecimentos sobre denúncia de negligência médica ocorrida na Unidade Básica de
Saúde do Centro, referente ao óbito da paciente Maria da Glória Maia no dia 11 de
novembro de 2018. Aprovado. ORDEM DO DIA: Verª Ieda - No sentido de que a
secretaria competente efetue o recapeamento asfáltico no trecho entre o CFC até a
Farmácia Maxxi Econômica, na Av. Santa Rita, Centro. Aprovada por unanimidade. No
sentido de que a secretaria competente efetue o recapeamento asfáltico na Rua da
Pedreira, próximo ao nº 1441 ao nº 1075, bairro Berto Círio. Aprovada por unanimidade.
Ver. Leonardo - No sentido de que a secretaria competente analise a possibilidade de
adquirir um lote de soro antiofídico, que é usado para combater o veneno de cobras,
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para ser armazenado e utilizado no Posto de Saúde 24 Horas do Centro. Em discussão:
Ver. Paulo – Eu sou a favor a essa indicação só que os postos médicos não podem ter
soro antiofídico, é só hospitais, só para título de informação. Aprovada por
unanimidade. Ver. Jair - No sentido de que a secretaria competente estude a
possibilidade de que a Travessa 45 seja destinada para uso exclusivo de pedestres e que
seja realizada a instalação de uma academia ao ar livre, Loteamento Popular, bairro
Berto Círio. Aprovada por unanimidade. No sentido de que a secretaria competente
efetue a colocação de um poste com luminárias potentes na pracinha LaRiLa, situada na
Travessa 45 do Loteamento Popular, bairro Berto Círio. Aprovada por unanimidade. Ver.
Alex - No sentido de que a secretaria competente realize a implantação de uma creche
municipal no bairro Sanga Funda. Aprovada por unanimidade. No sentido de que o
DNIT estude a possibilidade de alargar a faixa lateral (onde está localizado o
monumento da Santa), sentido Centro de Nova Santa Rita para a BR-386, no sentido
Capital. Em discussão: Ver. Paulo – Aqui tem um caso bem típico do que eu falei. Desde
que eu estou aqui nessa casa, esse pedido ao DNIT, acho que já passou umas vinte ou
trinta vezes, todo mês tem um pedido e nada feito. É nessas coisas que eu digo, vereador
pede, faz a obrigação dele e o executivo não faz a dela. Aprovada por unanimidade Ver.
Renato - No sentido de que a RGE Sul atenda a solicitação de poda de árvore,
conforme o Protocolo nº 3619/2018 e Licença Ambiental nº 262/2018, na Rua da
Vertente, nº 60, bairro Califórnia, conforme documento anexo à presente Indicação.
Aprovada por unanimidade. Ver. Rodrigo – No sentido de que a secretária competente
elabore um projeto para alterar o prazo do alvará de licença e localização hoje de seis
meses para dois anos. Em discussão -Ver. Rodrigo – Essa indicação já venho a muito
tempo já fazendo visita nos comércios locais de todo município, é uma retificação
antiga até antes de ser vereador do município. O pessoal já vinha nos cobrando porque a
gente tem uma parceria com o poder executivo, há mais de dois anos eu venho cobrando
medidas para que melhorem e qualifique também o comercio local. Também parabenizo
a todos os vereadores porque eu sei do empenho de cada um, não só nessa área, como
em todas as áreas do município e o comercio local precisa do nosso apoio. Obrigado e
peço aprovação dessa indicação Aprovada por unanimidade. No sentido de que a
secretaria competente efetue a pintura e demarcação de todas as faixas de segurança e
quebra-molas do municipio. Aprovada por unanimidade. PROCESSO Nº 032/18:
PROJ. LEI Nº 032/18 - De autoria do Poder Executivo – Autoriza o Poder Executivo
Municipal a regularizar o Condomínio Residencial de lotes denominados Condomínio
Residencial Fazenda Interlagos. Aprovado por unanimidade. PROCESSO Nº 1579/18:
PROJ. LEI Nº 033/18 – De autoria do Poder Executivo - Cria cargos no Quadro
Permanente de Cargos do Município. Aprovado por unanimidade. Aprovado por
unanimidade. PROCESSO Nº 1557/18: PROJ. LEI Nº 056/18 – De autoria do Poder
Legislativo - Institui a Galeria de fotos dos Ex. Presidentes da Câmara de Vereadores de
Nova Santa Rita e dá outras providencias. Aprovado por unanimidade. PAUTA:
PROCESSO Nº 1648/18: PROJ. LEI Nº 034/18 – De autoria do Poder Executivo
- Altera as atribuições do cargo de Assistente Social, conforme disposto no Anexo Único
da Lei nº 678/2003, alterada pela Lei nº 928/2009. Dada a 1ª pauta. EXPLCAÇÕES
PESSOAIS: Ver. Jocelino – Saudou a todos. Quero só fazer uma leitura aqui, porque
durante o ano todo tem vindo esse assunto de que o governo congelou os gastos, para
nós vereadores que recebemos a informação, para nós, a casa fez uma nota de repudio
dia 30 de junho se eu não me engano, de 2018, sobre isso. Dia 30 de julho veio a
resposta do governo federal, uma nota de repudio feito pelos onze vereadores sobre o
congelamento dos gastos com saúde. Vou ler um trecho que eu acho que a gente não
discute mais sobre isso durante o ano. É importante frisar que a emenda constitucional
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95 de 2016 não promoveu corte nos recursos para saúde. Estabeleceu que a esfera
federal, as aplicações mínimas já seriam a partir de 2017 de 15% da corrente liquida e a
partir de então, o piso seria corrigido pela inflação. A regra anterior previa o percentual
de 15% RCL, a ser alcançada apenas em 2020. Com essa antecipação o piso da saúde
em 2017 foi de 10 bilhões, superior ao estimado pela regra anteriormente vigente pela
emenda constitucional. Por outro lado, ressalta-se que a regra do piso constitucional não
impede que haja aplicação em recursos acima do patamar mínimo, como verificado no
exercício de 2016 e 2017. Ou seja, o piso protege o montante mínimo de despesas, mas
é possível ao poder público destinar recursos a maior. Então não há corte, ele estipula
um mínimo do qual pode ser investido mais de acordo com uma arrecadação, uma
antecipação de 2020 para 2017. Volto a dizer que na próxima semana entramos no mês
de dezembro do qual segundo o estado deu a hipótese de começar a regularizar a
questão de chamar o pessoal de atendimento de alta complexibilidade e media
complexibilidade. Alguns casos muito urgentes estão sendo atendidos, e atendimento de
urgência os hospitais estão recebendo. Obrigado e boa semana a todos. Ver. Leonardo Eu não me lembro de hoje nenhum vereador falar em corte aqui. Falamos em
congelamento. Congelamento esse que vem atingir o estado, vereador falou que vai ser
atendido só média e alta complexibilidade, acredito que já é decorrente do
congelamento. Vamos nós vereadores buscar emendas para saúde e educação e através
de emendas podemos mudar isso aí, não esperar que o governo mande isso aí par ao
nosso estado, enfim, para o município. Bom retorno para suas casas. Ver. Júlio – Como
vereador e locutor da rádio Santa Rita tive bastante trabalho. Quando aconteceu essa
semana este caso deu passar na frente da escola Tiradentes e ver aquelas 15 famílias
acampadas e vi o vereador Alex, conversando com a comunidade, eu não quis parar.
Primeiro, eu não sabia do que se tratava, segundo, não tinha nenhuma informação para
dar e para poder levar para aquela comunidade. Mas eu vi. Depois conversando com
alguns moradores lá do Caju, disseram que essas pessoas estariam buscando cagas para
pré e que não teria mais vaga na escola Tiradentes. Busquei as informações na secretaria
de educação, falei com a secretaria, falei com o setor de imprensa da prefeitura, porque
na quinta-feira a secretaria teve na rádio e apresentou uma hora e meia de programas de
ações e obras, algo espantoso, uma pasta cheia de projetos e a gente vê que o município
de Santa Rita é espelho para outras cidades, os alunos de Portão querem estudar aqui.
Vendo isso e preocupado com aquela situação, a gente não tira o mérito do vereador
Alex que foi lá trabalhar e buscar as informações como qualquer outro vereador poderia
ter ido e também não se tira o trabalho e as dificuldades que as pessoas passaram ali,
porque ficaram o final de semana todo ali por falta de informação. Que teria que ter sido
repassado e não chegou até elas. A informação correta é que não precisaria estar ali. A
secretaria foi até a radio hoje e explicou que tem 15 vagas ainda sobrando do pré1, além
das pessoas que segunda-feira se inscreveram, além de todo aqueles alunos que
migraram da escola infantil, anda tem 15 vagas. Quem falou isso foi a secretaria de
educação no programa da rádio. Recebi hoje também um morador da cidade de Santa
Rita elogiando a saúde no município. E eu fui para casa pensando como a saúde do
município atende bem. Eu fiquei trinta dias ali buscando informações quando estava na
ouvidoria, porque não vinha reclamação da saúde pela ouvidoria, então fui ali conhecer
o trabalho dos médicos. Sabe o que eu ouvia das pessoas, nós não vamos mais para a
upa de Canoas, porque antes era um costume, adoecia, vamos buscar a upa de Canoas,
pois Canoas está doente na saúde, quem está bem é Santa Rita. Porque atende as
pessoas. Inclusive na rua a gente ouve, os médicos, enfermeiros, as pessoas que
trabalham ali no posto de saúde são excelentes profissionais. Isso para nós que
trabalhamos no dia-a-dia com o povo é excelente. É claro que existe dificuldade em
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algumas áreas, principalmente agora com a saída dos médicos cubanos, mas não
podemos entrar em caos. A prefeita já está agindo para resolver esses problemas. Como
nós recebemos o prêmio de empreendedor dessa cidade, com a secretaria do Rodrigo
Battistella, nós ficamos felizes. Ver. Renato – Saudou a todos. Dizer para vocês que nós
não podemos formar uma cidade com medo, com preconceito, que a gente vê no dia-adia. Quando eu nos vejo lastimando pela perda desses quatro médicos cubanos no
município, imagina lá no sertão, difícil acesso, que as pessoas vão ter extrema
dificuldade de alguém querer se deslocar. Aqui para nós, acredito que se não tivermos
medico a meia hora de Porto Alegre, pelo amor de Deus, acho que aqui não será o
problema. Até porque nós temos uma cooperativa no município que com certeza deve
ter pessoas inscritas esperando e será em breve contratado. Não podemos nos desesperar
e achar que está tudo, imagina as cidades distantes que não tem recuso nenhum, vão ter
muito mais dificuldades que nós teremos aqui no município. Acho que essa questão dos
médicos, tranquilamente o município tem como resolver. Mas aqui vendo a discussão
dos colegas vereadores, e nós temos que fazer uma avaliação mais ampla de tudo que
está acontecendo, questionamento sobre a área da saúde, na área de educação. Lembrar
também que a seis anos atrás a arrecadação do município era 40 milhões, hoje já
ultrapassa os 120 milhões e para o ano que vem ultrapassa 140 milhões. É o
crescimento da cidade, com isso eu quero dizer que está sando loteamento ali na
avenida Santa Rita que no mínimo vai vir mais umas 200, 300, 400 famílias no
município, são mais mil famílias no município para ser atendida. Se nós estamos com
dificuldades na área da educação, na área da saúde, temos que parar a cidade e planejar
a cidade de novo, porque imagina quando vir mais mil famílias para a cidade e isso não
demora, isso é em pouco tempo, os loteamentos estão a todo vapor ali. E a gente sabe
que em 1 ou dois anos essas famílias virão morar no município. Mas eu quero dizer que
o orçamento também cresce, o orçamento do município a cada ano aumenta. Com o
crescimento do município, o crescimento de arrecadação vai conseguir manter uma
demanda e esse tempo de planejamento. Entendemos que, e foi colocado pela fala
anterior do vereado, dos atendimentos do município. Consulto no posto pelo SUS e a
gente tem um atendimento bom, só que eu quero me referir que quando tu vai fazer
exame, aí que está o problema, se tu está com problema de saúde tu vai consultar aqui
no posto, não tem aparelho adequado para fazer o exame na pessoa, tu te sente mais
seguro ir na Ulbra, ir no pronto socorro, porque lá mesmo com as dificuldades eles não
deixam de fazer os exames de prioridade. Ver. Mateus – Saudou a todos. Eu ouvindo o
vereador aqui falar, eu gostaria de informar a ele se tem nepotismo na prefeitura, que ele
procure o ministério público mais próximo. E outra, ele não me respondeu ainda quando
eu perguntei para ele o que eles trouxeram para o município. Aqui nos partidos da base
eu posso falar o que cada partido trouxe para o município, dando o exemplo aqui do
vereador Gugu, não faz uma semana que ele entregou uma ambulância para o município,
a pedido da bancada do PT entregamos dois novos carros, uma emenda do deputado
federal Marcon, para a saúde. Aqui nós temos a construção do posto que vai sair no
Caju que foi um pedido da bancada do PT junto ao deputado federal Marcon. E já tem
até a área escolhido onde vai sair o novo posto. Aqui temos a construção do posto de
saúde do centro que também foi um pedido da bancada do PT junto ao deputado federal
Marcon e a prefeita. Eu quando me elegi vereador, quando assumi nessa casa a primeira
reunião que marquei foi junto ao DNITE. Participaram da reunião moradores,
empresários, teve aqui meu assessor Silvestre, a prefeita e o Clovis. Nós fomos pedir
para que fosse colocado os pardais ali na BR 386. O que muitos só faziam indicação,
mas nunca foram bater a porta do estado para pedir os pardais. Onde já salvou até vidas,
que infelizmente não conseguimos instalar antes. Então o vereador ainda não me
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respondeu o que eu pedi a ele. E outra, não preciso pedir desculpa para quem estava na
fila, porque eu não ofendi ninguém e não escondi o problema que nós temos, só que nós
temos que ir atrás da solução para isso. Quem tem que pedir desculpa é ele quando ele
veio aqui e fez pronunciamento contra a construção do posto aqui no centro. Então não
sou eu que tenho que vir pedir desculpa para os moradores e sim ele. Se o orçamento
passou de 40 milhões para 140 milhões, isso é planejamento que essa cidade nunca teve
a seis anos atrás, pode ter certeza que o que mais faltou em Santa Rita foi planejamento,
o que está sendo feito agora. E não é à toa que a prefeita recebe prêmio todo ano. Boa
semana a todos e aguardo a resposta do vereador. Ver. Alex – Com toda a tranquilidade
eu vejo a tribuna lhe responder. Eu sou vereador de oposição, não tenho representação
política lá em Brasília, meu deputado agora sim vai ocupar um espaço lá, deputado
Santini, e aí sim vou buscar sim melhorias para a nossa cidade. Eu acho que é meu
dever, mas em primeiro lugar tenho que ter uma representação. Eu acho que quando eu
falo que a secretaria de educação faz uma má administração eu reforço. Eu digo para o
senhor que é morador do bairro Sanga Funda, qual foi as ampliações que ocorreram nas
escolas da Sanga Funda, eu lhe digo, nenhuma. Salas de aula nenhuma foram ampliadas.
Pelo contrário, as pessoas que moravam na divisa e ajudaram a eleger a sua prefeita,
foram penalizadas onde tiraram o ano letivo, a micro escolar, por essa secretaria e
também tiraram hoje o direito de matricular os seus filhos na escola. Quem mora na
divisa que está matriculado na rede municipal, é um crime uma diretora negar o direito
de as crianças estudarem. Na escola mais perto da sua casa, isso é a lei, eles estão
amparados morando na divisa ou não. Transporte já foi negado, agora essa secretaria
quer prejudicar mais ainda? Aí o senhor diz para mim que é uma secretaria excelente.
Vou frisar mais uma vez e não está sendo gravado, é sua tia. Segundo lugar, o senhor
tem um pai que é deputado federal, deveria olhar pelas crianças na divisa onde ele busca
o voto, em Capela do Portão, para aqueles bairros ali, aquelas pessoas humildes que
tinham no meio do ano que caminhar 36 quilômetros mas não vi o seu pai se manifestar
nenhum pouco a favor daquele pessoal. Que a sua tia, secretaria e o senhor como
vereador poderia dar todo o auxílio. A escola Treze de maio está parada, a mais de ano,
está lá parada para quem quiser ver. A creche do bairro Califórnia está ali também
abandonada, passou o prazo de luz e está ali aquele investimento. Tomara que esse
investimento que eu fui contra que foi esse postam do centro, também não pare. Porque
esse vereador foi contra? Quando numa reunião mostrando o projeto aqui nessa casa eu
perguntei se tinha uma sala de raio x, não tinha, uma sala de laboratório para fazer um
exame de sangue, não tinha, uma sala de ecografia, não tinha. O que eu quero com
postam? Vou investir nesse posto aqui do centro e criar vergonha na cara. Realmente
trabalhar pela comunidade e botar ali sim um atendimento adequado para essa
população, que não tem como fazer um exame no posto de saúde. Esse vereador tem
posicionamento. Quando eu fui contra o Porto da Figueira, pavimentação do Porto da
Figueira, porque esse vereador foi contra? Vou lhe responder. Que a sua prefeita foi lá e
fez um financiamento de 3 milhões e 600 mil reais para pavimentar aquela obra e quem
vai pagar essa conta é o prefeito que assumir, bem-intencionado, mas vai ter que pagar
aquela conta lá, se realmente ela executar, porque aquele dinheiro acho que já faz horas
que está depositado no nosso município e até agora aquela população não viu, por isso
esse vereador foi contra. Esse vereador não tem nenhum amparo, não é escutado por
momento algum. Esse vereador vai continuar assim e vou lhe responder quando eu tiver
que buscar emenda, realmente eu vou buscar e vou cobrar dessa administração porque o
caminho eu já trilhei, meu deputado está lá em cima. TRIBUNA POPULAR: Não
houve. Com a proteção de Deus e em nome do povo de Nova Santa Rita, a senhora
presidente encerrou a sessão às vinte horas e trinta minutos. Nada mais havendo a tratar,
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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 Ieda Bilhalva,
Presidente.
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Vereador Rodrigo Aveiro,
1º Secretário.
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