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ATA Nº 024/2018 – 19ª SESSÃO ORDINÁRIA – 26/JUNHO/2018 – Aos vinte e seis dias 

do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, na sede da Câmara de Vereadores de Nova 

Santa Rita, realizou-se a décima quinta Sessão Ordinária, do segundo ano da sétima 

legislatura, com a presença de todos os vereadores. A senhora presidente, vereadora Ieda 

Maria de Ávila Bilhalva, deu início aos trabalhos às dezoito horas. SORTEIO: 

COMUNICAÇÕES DE LIDERANÇAS: PTB / PDT / MDB / PT / PRB GRANDE 

EXPEDIENTE: Ver. Renato Machado / Ver. Mateus Marcon/ Ver. Ildo Maciel da Luz / Ver. 

Rodrigo Aveiro / Ver.  Paulo Vargas / Ver. Alexsandro Ávila / Verª. Ieda Bilhalva / Ver. Milton 

Remelink / Ver. Jocelino Rodrigues / Ver. Jair de Oliveira / Ver. Leonardo Vieira.  

EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Ver. Milton Remelink / Ver. Rodrigo Aveiro / Ver. Paulo Vargas 

/ Ver. Alexsandro Ávila / Ver. Mateus Marcon / Ver. Renato Machado / Ver. Leonardo Vieira / 

Ver. Jocelino Rodrigues / Ver. Jair de Oliveira/ Verª. Ieda Bilhalva/ Ver. Ildo Maciel da Luz. 

EXPEDIENTE: Foi feita a leitura do Boletim nº 021/18 no Expediente. O Ver Ildo solicitou 

a inclusão de um requerimento. Acatado. Ver Milton solicitou a inclusão de um pedido de 

indicação e três pedidos de providencias. Acatados.  COMUNICAÇÕES DE 

LIDERANÇAS: Ver. Leonardo – Saudou a todos. Disse que semana passada estava 

comentando sobre política com o Vereador Lebrão, que se entristece porque vê uma política 

feita por uma minoria com interesse próprio muitas vezes. Contou que chegou em casa e foi 

ler um livro, leu um trecho que achou interessante. Pensa que eles enquanto Vereadores, estão 

na parte de baixo da política, e diz que acha que devem continuar nesse caminho apesar de 

estarem vivendo esse momento podre da política, virada para o interesse próprio, como já 

tinha dito.  Diz que fica anojado da política, e da politicagem principalmente; afirma que hoje 

se faz politicagem e não política, que não senta para um debate por um bem comum, senta 

num debate com um ou dois. Afirma que é preciso mudar o pensamento, primeiro eles com a 

atitude de fazer política enquanto Vereadores, para depois poder mudar a atitude, o 

pensamento da comunidade, em relação à política. Fala que muitas vezes possuem boas 

ideias, boas intenções, mas acaba caindo na mesma vala. Pensa sim que precisam repensar, se 

questionar e seguir esse caminho. Desejou boa sessão a todos. Ver. Jair – Saudou a todos. 

Disse que fala em nome da liderança do partido dos trabalhadores. Disse ao Vereador Lebrão 

uma notícia boa para o Itapuí, que foi dada a ordem de início da pavimentação. E a rua Carlos 

Gomes que era para ter sido inaugurada essa semana, por causa do tempo não conseguiram, 

mas que vai ficar para próxima semana. Falou da rua dos Pinheiros, concluída, rua do Ipê 

concluída e, devagar vão cumprindo com seus compromissos; disse que muita gente fala que 

é promessa, mas é compromisso de campanha. Alegou que concorda com o Vereador 

Leonardo, falou que a política não é fácil e, que pegou vários desafios do município, todos os 

Vereadores tem sua comunidade, mas são Vereadores dos quatro cantos do município. Alguns 

desafios praticamente estão concluídos, falta acertar alguns ajustes que é o transporte coletivo 

municipal, que já está na cidade, e foi um grande desafio desta casa. Disse que as críticas se 

combatem com trabalho no dia-a-dia. Agradeceu e desejou boa sessão a todos. Ver.ª Ieda – 

Saudou a todos. Disse que ouvindo as falas dos Vereadores semana passada e hoje; quando 

resolveu ser política, considera que está aprendendo e que tem muito a aprender ainda nessa 

vida política, porque para ela fazer política não é profissão e sim estar, fazer política, a melhor 

política para a comunidade, e quando ela viu vários Vereadores se manifestando semana 

passada, alguns dizendo que tem vergonha de estar num cargo político, afirma que não tem 

vergonha de estar em um cargo político. Alega que tem políticos que não a representa. Assim 

como tem políticos corruptos, professores corruptos, policiais corruptos, tem todas as 

profissões que se corrompem, político é apenas mais um.  Disse também que essa semana viu 

alguns comentários no face, que achou bem critico, desapropriado para o momento, porque é 

muito fácil criticar. Disse que é preciso ter crítica, só que tem que ter trabalho e quem trabalha 

é criticado, isso é normal, todo mundo que trabalha e mostra o seu trabalho vai ser criticado. 

Afirma que a casa possui normas e enquanto for gestora vão sim tentar ordenar essa casa da 
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melhor maneira possível. Desejou boa noite e boa sessão a todos. PROCESSO Nº 740/18: 

PROJ. LEI Nº 017/18 – Altera a Lei nº 1.175/2014, especificamente no percentual de Risco 

de Vida recebido pelos Conselheiros Tutelares. Os pareceres das Comissões foram contrários. 

Projeto considerado rejeitado. PROCESSO Nº 574/18: PROJ.  LEI   Nº 026/18 –   Cria 

homenagem aos servidores da segurança pública (brigadianos que prestam serviço no 

Município de Nova Santa Rita), ao final das suas atividades profissionais. GRANDE 

EXPEDIENTE: Ver. Ildo – Saudou a todos. Diz que recebeu fotos da água da Corsan de 

Morretes, que é uma água muito suja que as pessoas precisam deixar a torneira aberta por 

mais de 15 minutos para poder dar uma clareada na água para poder lavar roupas. Disse que 

entrou com requerimento aqui na Câmara, para ter uma audiência pública em Morretes com a 

comunidade e com os representantes da Corsan para tratar desse assunto que a comunidade lá 

está sofrendo muito porque o momento em que ligou a água o relógio está correndo e estão 

gastando muito. Diz que como Vereador, convida todos os Vereadores para que o momento 

que seja marcado a audiência pública, que consigam o máximo de Vereadores lá para que 

consiga dialogar e principalmente com a Corsan a respeito dessa situação da comunidade. 

Desejou a todos uma ótima sessão. Ver. Paulo – Saudou a todos. Disse que o serviço 

executivo municipal deu uma melhorada. Disse que o povo Santaritensse precisa de um 

serviço de qualidade, paga por isso e merece isso. A partir do momento que tiver serviço de 

qualidade os Vereadores não precisam vir a tribuna ou vota em pedidos de lei para que as 

coisas funcionem. Disse que quer acreditar que foi solucionado o problema e que a partir de 

agora a comunidade seja atendida com muita paciência, carinho e determinação da força nova 

que está lá. Agradeceu. Ver. Alex – Saudou a todos. Diz que vê a fala dos Vereadores, no 

facebook, da administração, os que defende cargo de CC na prefeitura, falando em 

politicagem, e Vereador faz politicagem, leva para reportagem, mas a primeira coisa que o 

político deve ter é vergonha na cara, isso que deve ter. Quando ele vai lá buscar o voto e 

promete para as pessoas que vão ajudar, realmente ajude. Por isso hoje quando falam federal 

ou estadual em primeiro lugar tem que sair daqui. Disse que o respeito pelos eleitores começa 

de baixo. Se sente Vereador quando levantar a bandeira, trabalhar por um deputado e saber 

que ele vai ter responsabilidade e vergonha que em cada eleitor que ele disse que vai ajudar, 

realmente ele ajude. Diz que tem certeza que se ele não fizer nossa caminhada vai ser bem 

curta. Falou que ficou triste quando viu o balanço geral, veio 5hr:30min da manhã fazer a 

reportagem com 36 crianças de a pé quatro quilômetros pra pegar o ônibus para a divisa que a 

vinte e seis anos foi prestado para as outras administrações que passaram, pelos prefeitos que 

deixaram de fazer muita coisa, mas tiveram a coragem de nunca deixar aquelas crianças para 

trás. Nunca prometeram para aqueles pais o que eles não iriam cumprir, nunca prejudicaram 

tanto que nem a prefeita prejudicou, quando botou 40 pais no auditório da prefeitura para 

conversar, para pedir para ela ajuda. Disse que a reunião durou vinte minutos, onde a 

secretaria falou, prefeita falou, quando o Vereador falou, pediu e os pais cobraram, a reunião 

estava encerrada. Afirmou que o que a prefeita estava era fazendo é desumano. Disse que o 

Estado paga transporte rural pelas 36 crianças e ela larga no meio do caminho, afirmou que 

isso não tem desculpa. Ver. Jair – Saudou a todos. Disse que ouvindo o Vereador Alex, 

pedindo que os Vereadores da base do governo tomem providências, diz que já tomaram. 

Disse que entende que as crianças não podem pagar, mas entende também que não poder ser 

fora da lei, falou que sabe que as crianças não podem passar pelo o que estão passando, 26 

anos transportando, continua ou não continua, disse que com certeza vão tomar uma 

providência. Um puxa para cá outro para lá e quem sofre são as crianças. Espera que essa 

semana se resolva alguma coisa, mas eles como Vereadores vão fazer o que, fica com as mãos 

atadas, o ministério público está lá e eles tem que revolver. Disse que quando assumiram na 

casa fizeram um juramento, que não pode fazer nada fora da lei. Foi levado para o ministério 

público e agora eles têm que trabalhar um pouco para resolver de uma vez, não precisam 

engavetar, fazer recesso e as pessoas continuarem sofrendo. Agradeceu. ORDEM DO DIA: 
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Ver Jocelino solicito a inclusão de um requerimento. Acatado. PROCESSO Nº 740/18: 

PROJ. LEI Nº 017/18 – Altera a Lei nº 1.175/2014, especificamente no percentual de Risco 

de Vida recebido pelos Conselheiros Tutelares. Os pareceres das Comissões foram contrários. 

Projeto considerado rejeitado. PROCESSO Nº 574/18: PROJ.  LEI   Nº 026/18 –   Cria 

homenagem aos servidores da segurança pública (brigadianos que prestam serviço no 

Município de Nova Santa Rita), ao final das suas atividades profissionais. Retirado por uma 

sessão. PROCESSO Nº 575/18: PROJ. LEI Nº 027/18 – Disciplina a colocação de 

placas explicativas em obras públicas no Município de Nova Santa Rita e dá outras 

providências. Parecer contrário da CCJ, aprovado por 7 x 3. Projeto considerado rejeitado. 

PROCESSO Nº 576/18: PROJ.    LEI     Nº     028/18   -       Estabelece      a 

obrigatoriedade de colocação de placas em obra pública municipal paralisada contendo a 

exposição dos motivos da interrupção da obra. Parecer contrário da CCJ, aprovado por 7 x 3. 

Projeto considerado rejeitado. PROCESSO Nº 583/18: PROJ.  LEI   Nº 029/18   –    

Denomina a Quadra      Poliesportiva da EMEF Victor Aggens como “Rafaela Larissa 

Gonçalves Silva”. Aprovado por unanimidade. INDICAÇÕES: Ver. Rodrigo Aveiro - No 

sentido de que a secretaria competente realize o próximo Campeonato de Futebol Sete no 

campo do Darci, localizado na Av. Santa Rita, nº 3802, bairro Califórnia. Aprovada por 

unanimidade.  Ver. Milton Remelink - No sentido de que a secretaria competente analise a 

possibilidade de construir um posto de saúde na Viviane, Porto da Figueira. Aprovada por 

unanimidade. Ver. Leonardo Vieira -  No sentido de que a RGE Sul efetue a instalação 

de rede de baixa tensão no Beco 01 (Beco do Sidi), localizado na Rua Pastor Júlio Adão 

Michel, bairro Califórnia. Aprovada por unanimidade. No sentido de que a secretaria 

competente analise a possibilidade de conclusão da obra de asfaltamento da Rua 11 de Abril, 

bairro Berto Círio. Aprovada por unanimidade. Verª. Ieda Bilhalva - No sentido de que a 

Empresa de Telefonia OI realize a retirada de orelhão que está caído na Rua Primavera, 

esquina com a Rua Formosa, em frente ao nº 710, bairro Califórnia. Aprovada por 

unanimidade. No sentido de que o Poder Executivo analise a possibilidade de estabelecer um 

convênio com o CONSEPRO, objetivando auxílio e recursos para um bom desempenho dos 

trabalhos do mesmo, trazendo melhorias na prestação de serviços junto a área de segurança na 

circunscrição do Município. Aprovada por unanimidade. PAUTA: PROCESSO Nº 833/18: 

PROJ. LEI Nº 043/18 – De autoria da Vereadora Ieda Maria Bilhalva - Estabelece normas 

para posse responsável de animais domésticos e/ou domesticados, no âmbito do Município de 

Nova Santa Rita/RS e dá outras providências. Dada a 1ª pauta. PROCESSO Nº 767/18: 

PROJ. LEI Nº 026/18 – De    autoria   do   Poder Executivo - Autoriza o Município de Nova 

Santa Rita a associar-se à Associação Brasileira de Municípios – ABM, e dá outras 

providências. Dada a 2ª pauta. PROCESSO Nº 779/18:PROJ. LEI   Nº 041/18 - De autoria 

do Vereador Jair Antônio de Oliveira - Oficializa o nome da Travessa do Beco do Nilo como 

Rua Vergulino Faleiro e dá outras providências. Dada a 2ª pauta. PROCESSO Nº 786/18: 

PROJ. LEI Nº 042/18 – De autoria do Vereador Alexsandro Ávila - Institui o Programa 

Jovem Aprendiz Municipal no Município de Nova Santa Rita e dá outras providências. Dada 

a 2ª pauta. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Ver. Milton – Hoje eu e minha assessora tivemos 

visitando os bairros onde eles chamam e nós vamos lá. Disse que eles têm uma grande força 

que o secretário de obras ajudou, que eles fazem pela comunidade, ficaram alegres e contentes, 

tiveram lá no dia-a-dia, pisando em barro e eles cobrando as melhorias do município, disse 

que entraram em contato com o secretário de obras e eles vão lá. Falou que sempre lutaram 

com os pedidos e vai sair. Uma alegria no dia-a-dia quando eles conseguem fazer algo pelo 

povo. Disse que dá vontade de trabalhar a cada dia mais, pelo município e nunca prometendo, 

uma coisa que sempre diz é nunca prometer o que não pode cumprir. Uma coisa que lutaram a 

muito tempo e diz que se orgulha disso, é aqueles ônibus passarem e pegarem aquelas pessoas 

na chuva. Disse que cobraram e não baixaram a crista, por isso que sempre diz para o povo 

continuar assim sempre trabalhando pelo município. Agradeceu a todos. Ver. Rodrigo – 
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Saudou a todos. Disse que as críticas são importantes para o crescimento e para ter uma visão 

melhor do município. Disse que em relação as crianças, já fez a cobrança ao órgão executivo, 

a secretaria, a própria prefeita, se esse transporte já existia antes por que não dar continuidade, 

se tem problema com o ministério público, vamos chamar aqui e vamos resolver. Disse que 

para ele criança é prioridade e acredita que para todo mundo também. Disse que não tem 

medo de ameaças e tem sua posição que não é de hoje e não concorda com a situação. Falou 

que está na hora de ser revolvido o mais breve possível. Falou que é vergonhoso o que está 

acontecendo para eles. Se elas estão matriculadas no município, o município tem que ceder o 

transporte. Agradeceu e desejou boa noite a todos. Ver. Paulo – Diz que é uma lastima 

quando vê que as coisas tem que andar às escuras quando se pede algo que já é lei no Brasil, 

de transparência quando se tem gasto do dinheiro público, esses dois projetos de lei aqui é 

exatamente para isso, pra disciplinar a necessidade do executivo esclarecer para a comunidade 

aquilo que lhe é de direito, saber sobre os gastos e saber o porquê que aquela obra ficou 

parada. Porque em muitos casos, o próprio executivo, ele não é o culpado, mas que esclareça 

para a comunidade para evitar as fofocas alheias, porque isso não pode acontecer, se a obra 

parou, que exista uma lei que coloque uma placa justificando porque que aquela obra parou. E 

outra, nós quando vamos construir uma residência, nós temos que ter o Crea assinado por um 

engenheiros, e os Vereadores votam contra, um projeto que fala de transparência, que é aquilo 

que tanto falam, que tem que ser transparente, chega na hora de votar, votam contra o projeto 

de tamanha importância para a comunidade. Obras paradas, a prefeita das muitas obras não 

foi ocupada, porque abandonaram a obra, mas que deve explicações para a comunidade. Fez 

um projeto para que parem de falar aos quatro ventos, de que é o município que é culpado, o 

município fez sua parte e, no entanto, fica tudo às escuras, quando se pede um projeto desse 

tamanho para que seja esclarecido para a comunidade quem está executando a obra e o porquê 

que a obra ficou parada. Agradeceu. Ver. Alex – Disse que foi falar sobre o projeto que estava 

nessa casa que viu o desespero em duas sessões, dos seus colegas Vereadores, quando diz que 

esse Vereador quer fazer politicagem. Politicagem, quando acha que o Vereador tem que se 

posicionar e mostrar para o que veio, acho que isso não é politicagem isso é posição mesmo, o 

Vereador tem que ter, acho que esse projeto foi tão polêmico e era pra reconhecer uma classe 

dos conselheiros tutelares desse município, que deveriam ser muito valorizados e 

reconhecidos. Os conselheiros tutelares são cinco no município, que fazem um trabalho 

fundamental com as crianças, importante, eu vou ali e vejo eles trabalhando com o coração, se 

dedicando para resolver o problema e, muitas vezes eles batem em várias portas e não 

conseguem fazer o que eles realmente queriam fazer. O Vereador já tinha feito esse projeto e o 

conselheiro já tinham levado para a prefeita, e a prefeita não deu importância. Esse Vereador 

fez o projeto, entrou na casa, e escuta muitos Vereadores falarem que é inconstitucional, mas 

eu acho que a posição do Vereador, o reconhecimento com esses conselheiros acho que fala 

mais alto, porque esse projeto poderia ser votado aqui mostrando posicionamento, 

reconhecimento, ele iria para o executivo, e cabe a prefeita, forçar ela ou ela vetar o projeto e 

voltar pra casa e os Vereadores votam e vetam o projeto. Sendo que tem um Vereador aí que 

diz que defende os conselheiros, tem uma irmã conselheira e, foi o primeiro a trabalhar contra. 

Disse que Vereador tem que ter vergonha na cara e posição. Ver. Matheus – Saudou a todos. 

Eu escutando o Vereador Paulinho falar que não foi aprovado o projeto porque pra não 

colocar as placas, pra não dar mais transparências, mas aí eu pergunto pro Vereador se ele 

anda pela cidade ou não, porque se passar em todas as escolas, todas as construções tem a 

placa lá, é curso federal, é curso estadual, é curdo do município, qual empresa tá falando e 

qual valor, isso já é uma lei federal, não precisa mais ter no município. Daí obras paradas, a 

escola treze de maio foi liberado o dinheiro agora, a escola fazenda foi liberado um recurso 

federal, a rua Pinheiro foi terminada, cadê as obras abandonadas que eles tanto falam? E 

quando fala dos projetos dos conselheiros, eu falei na primeira sessão quando o projeto veio 

em pauta que eu seria contra, por que aqui temos que agir dentro da lei, e isso é fazer 
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politicagem sim e o pior de tudo é usar as pessoas para fazer politicagem. Porque o papel do 

legislativo é criar leis pra fiscalizar o executivo e o poder executivo sim pode gerar custo dele 

mesmo, que ele sim pode criar programas, pode dar aumento, então isso pra mim é fazer 

politicagem e quando um Vereador fala que quando vai fazer campanha pra algum deputado, 

mas tem que vir no município falar que o deputado vai botar os pés só em outubro aqui. E 

ainda querem vir aqui falar que não fazem politicagem, por favor né. Desejou boa semana 

todos e agradeceu. Ver. Renato – Saudou a todos. Escutei muito durante esse período todo, 

essa questão do transporte das crianças e nada de resolver, nós entendemos que colocado por 

vários Vereadores dessa casa, várias versões, que os documentos das propriedades dos 

moradores, o registro de imóveis de Canoas pra Nova Santa Rita, que o título eleitoral das 

pessoas de Canoas tão em Santa Rita, aí eu fico pensando, e agora ninguém quer assumir 

compromisso com todas aquelas crianças; e pra nós aqui não pensa que é com satisfação e 

alegria quando vem uma empresa que nem a rede Record tem uma audiência muito grande 

não só aqui em Santa Rita mas em todas as regiões, vem para o nosso município mais uma 

vez divulgar umas coisa que mancha o nosso município porque tudo começa por educação, 

qualquer uma pessoa formada, ela passou por um professor, passou por uma educação, 

ninguém chega a lugar nenhum se tu não estudar, não te preparar, não tentar buscar o melhor. 

E a nossa cidade mais uma vez, um vídeo divulgado nas redes sociais, teve quase dez mil 

pessoas que visualizaram, isso é muito ruim, infelizmente, tem que ser tomado uma atitude e 

resolver o problema. Não adianta ficar num empurra e empurra, porque é do município A, do 

município B, é culpa de tal pessoa e, não resolver a situação, tem crianças daquela região que 

vão rodar por faltas. Os pais responsáveis têm que levar essas crianças, oito quilômetros de 

caminhada por dia, que país é esse vergonhoso, que cidade vergonhosa. O município tem que 

assumir a responsabilidade, eu duvido se o município pôr o transporte e continuar fazendo, 

que algum promotor público vai advertir a prefeita do município, eu não acredito que possa 

ser feito isso, até que se possa fazer um acordo e seja resolvida a situação de uma vez por 

todas. Ver. Leonardo – Como eu falei no começo da sessão que temos que ter opções, se 

estamos nos sentindo incomodados, mudamos ou abandonamos, e tem algumas falas que eu 

não concordo. Quando se fala que se faz votação às escuras e eu ouvi o colega Vereador 

comentando que o bicho vai pegar, não entendo o que ele quis dizer com isso porque votaram 

contra alguns projetos dele que como ele mesmo já disse, é lei, já é lei os projetos que ele 

votou. Tem algumas coisas que talvez ele não saiba, poderia fazer uma indicação para o 

executivo, sem problemas. A gente infelizmente não pode obrigar a nada o executivo, a lei 

não permite, se um Vereador quiser fazer uma indicação, eu acredito que ninguém se oponha a 

votar numa indicação, agora votar em um projeto no qual não podemos delegar custos para o 

município, não vejo nenhuma votação em escuro nisso, simplesmente pela questão de 

compromisso e lógica. Em relação a votação do projeto do aumento dos conselheiros, nós 

temos um Vereador que é autor do projeto, que faz parte da comissão de finanças e orçamento, 

que ele foi o único a votar favorável pelo projeto, sendo que eu analisando o projeto não vi 

nenhum impacto financeiro nele. Sendo que nas últimas sessões o Vereador concorda que é 

um projeto institucional, então penso que nós Vereadores, não podemos ser a favor sendo que 

o próprio autor diz que acha que o projeto é institucional. Sugiro que faça a indicação, 

nenhum dos Vereadores iriam votar contra a indicação. Desejou boa noite a todos. Ver. 

Jocelino – Saudou a todos. Leu um artigo orgânico. A pouco mais de duas sessões tivemos a 

fala do Vereador dizendo que a comissão de constituição de justiça teria que trabalhar, tem a 

procuradora da Câmara para auxiliar, então vamos passar a trabalhar, a fazer o correto. Eu 

mesmo já tive vários projetos também vetados, então a gente vai seguir a normativa da 

comissão. Essa questão da comissão também é importante, é constituída por três integrantes 

Vereadores, e que essas reuniões sejam realmente feitas para que não chegue aqui durante a 

sessão e acabe gerando um tumulto e acaba acarretando um descontentamento da população 

que vem aqui nos prestigiar. Vereador Leonardo pede uma parte para o Vereador Jocelino e 
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pede para a presidente que todos os integrantes de comissões estivessem aqui no horário 

estipulado porque na sua comissão tem um integrante que nunca participa de reunião e tem 

inclusive projetos dele. Voltando para o Vereador Jocelino, ele afirma que realmente é isso 

que acontece, esse tipo de projeto teria que ser debatido lá em cima para que aqui a gente 

venha com a solução. Esse bate boca, essa discussão não é legal, e no meu ponto de vista é 

uma falta de respeito com aqueles que poderiam estar na sua casa, mas dão a honra de vir nos 

prestigiar. Desejou boa semana a todos e boa noite.  

Ver. Jair – Saudou a todos. Fiquei atentamente ouvindo o Vereador falando aqui que eu tenho 

uma irmã no conselho tutelar, tenho, com muito orgulho, mas não é porque eu tenho uma irmã 

no conselho que eu vou ser fora da lei, agora ele provou aqui que eu sou dentro da lei, e isso 

eu disse para ela mesmo, esse projeto é inconstitucional, eu não entendo o desespero em 

chegar na tribuna e falar que Vereador não tem vergonha na cara, gente, onde que está o 

respeito com as pessoas que estão aqui, ficam com vergonha. Como o Vereador Leonardo a 

semana passada comentando em off com o Vereador Lebrão, da vergonha, fui contra e nunca 

disse que era a favor, agora não fala também que os conselheiros pediram pra retirar uma 

projeto institucional porque o Vereador não tirou, é politicagem sim, das crianças lá também 

caminhando a pé, tinha que estar fazendo penitencia, mas estão ganhando voto para deputado. 

As crianças em um abrigo, eu participei também, não vamos fazer política em cima de 

inocentes, isso já foi falado. Vocês lembrar que tinha Vereador nesta casa gravando 

videozinho e colocando nas redes e tomou a maior surra nas urnas. Vamos respeitar o povo 

que vem aqui. O pessoal fala que essa Câmara não tem respeito. Disse que não adianta ir na 

tribuna falar bobagem que não sabem. Se continuar com coisa errada, como que a 

comunidade não vai fazer também. Desejou boa semana a todos. Verª. Ieda – Saudou a todos. 

Depois de ouvir tantas falas, inconstitucionais, eu fico me perguntando se as questões internas 

aqui da Câmara, foi muito bem citado Vereador Leonardo, as comissões, nós já fizemos várias 

reuniões internas aqui e a Karine que é a nossa funcionaria desta casa e que é concursada, 

então não é cargo político aqui dentro, já fez uma reunião e nós gravamos, onde nós 

estávamos cobrando a presença dos senhores Vereadores nas devidas comissões e por acorda 

da maioria desses vereadores que estavam presentes, ficou todos terça-feira as 17 horas. Hoje 

eu passei nas reuniões para verificar quais vereadores se faziam presentes lá, então me 

decepcionei, são sempre os mesmos que fazem parte das comissões, e o que mais eu fico 

indignada, porque temos uma casa uma legislação, o segundo poder desse município, e a 

gente faz essas cobranças e reuniões e não acontece, aí quando chega aqui na hora da votação 

tem vereadores que dizem que esse projeto aqui, eu não vou votar nesse projeto, passou pelo 

expediente, passou pela pauta, pela segunda pauta, ficou 30 dias dentro do gabinete, então 

temos que ter sim responsabilidade e, essa responsabilidade vereador Jocelino, está faltando 

um pouco nos pares vereadores. Infelizmente, eu acho desagradável dizer isso na tribuna, mas 

me vi na necessidade de fazer isso. Vocês jamais vão ver eu vendendo mídia, não trabalho 

com isso, eu trabalho no dia-a-dia, o meu trabalho é feito e sempre foi sem mídia. Eu acho 

que está faltando aqui discernimento, respeito e ética dos nossos vereadores. Agradeceu e 

desejou boa semana a todos. Ver. Ildo – Saudou a todos. Eu estava pesando que no nosso 

município eu acho que não existe oposição ao nosso governo, existe políticos descontentes, 

porque aqui no município se semearam aquele projeto do ódio, que quanto pior, melhor. As 

pessoas não aceitam nós dizermos  que fizemos parte desse governo, que trabalhamos dia 

após dia, pra elegermos a prefeita que muito fez pelo município, junto com os partidos aliados, 

junto com os secretários independentemente de partido, mas estão juntos no governo, isso é 

difícil das pessoas que se dizem oposição, engolir, porque na nossa história tem muitas 

pessoas que contam a história, e tem muitos que fazem, e a prefeita Margarete fez a história 

como prefeita, os partidos tem participação nessa mudança do município. E eu digo que eu 

fico muito triste que nós temos que trabalhar pra eleger deputado estadual, federal, 

governadores, nós temos essa missão mas eu fico pensando como que Vereadores aqui vão 



ATA 024/2018      IFD - 7/7 

fazer campanha para deputado que nunca trouxeram nada para o município, e como falou o 

vereador, só vem no momento de pedir votos. Nos do partido dos trabalhadores, nós temos 

missão, nós não temos plano B, temos plano A que é eleger o companheiro Lula. Vamos 

reconduzir o companheiro Lula ao palácio. Não estou aqui para criticar conselheiro, eles estão 

fazendo o papel deles, eu espero que nos próximos dias, nós tenhamos um resultado positivo 

para aquelas crianças que estão sofrendo lá. Agradeceu e desejou ótimo retorno para os lares 

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 dez minutos. Nada mais 

havendo a tratar, sendo que os discursos de uso da tribuna constam em arquivo digital em 

anexo, foi lavrada a presente ata, que vai assinada pela Presidente e pelo vice-presidente. 
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