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ATA Nº 028/2018 – 23ª SESSÃO ORDINÁRIA – 24/JULHO/2018 – Ao vigésimo 

quarto 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 terceira 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: PDT / PT / PRB / MDB / 

PTB GRANDE EXPEDIENTE: Ver. Leonardo Vieira / Ver. Jair de Oliveira/ Ver. Ildo 

Maciel da Luz / Ver. Mateus Marcon / Verª.  Ieda Bilhalva /Ver. Milton Remelink / Ver. 

Paulo Vargas / Ver. Jocelino Rodrigues / Ver. Alexsandro Ávila / Ver. Rodrigo Aveiro / 

Ver. Renato Machado.  EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Ver. Rodrigo Aveiro / Ver. Renato 

Machado / Ver. Alexsandro Ávila / Ver. Leonardo Vieira / Ver. Jair de Oliveira / Ver. 

Milton Remelink / Ver. Mateus Marcon / Ver. Ildo Maciel da Luz / Ver. Paulo Vargas/ 

Verª. Ieda Bilhalva/ Ver. Jocelino Rodrigue. EXPEDIENTE: Foi feita a leitura do 

Boletim nº 025/18. COMUNICAÇÕES DE LIDERANÇAS: Ver. Jair – Saudou a 

todos. Hoje eu estive em alguns bairros vendo as águas, que as vezes as pessoas saem 

para as redes sociais, mas não vão verificar. Eu acho isso um absurdo. Não é que o 

Vereador não queira trabalhar. Fui lá ver esses locais que ficam alagados, fiz uma 

pergunta, será que o Vereador tem culpa que chove tanto, aí ele disse que precisamos 

arrumar. Fui lá ver e fizeram a casa em cima da tubulação, daí como é que vai escoar a 

água, então pegaram esse costume com o Vereador, que tem que resolver tudo. Vereador 

é para legislar e fiscalizar. Agora eles pegaram mania de ir lá e te marcar. Estive na 

Corsan, estava feia a coisa lá, mas também estamos fazendo o loteamento no lado 

esquerdo e o pessoal lá se quebrarem a água vai ir embora um pouco, começa a encher e 

não tem para onde ir. Tem um ou dois aqui em Santa Rita que vão para o facebook e 

tiram aquelas fotos que parece que está um mar de aguas, mas não é tanto não, um 

pouco querem mídia, eles não tem o que criticar alguma coisa tem que pegar, mas a 

gente não tem culpa que a natureza quer sua passagem. Estive na rua F, aquela antiga 

reivindicação dos moradores está pronto. Eu participei dos alagamentos em 2003, hoje 

praticamente é zero, antes dava uma chuvinha nós tínhamos que sair de madrugada, 

hoje não tem essa preocupação. Nem tudo está sendo feito, mas o necessário está sendo 

feito. Desejou boa sessão a todos. Ver. Renato – Saudou a todos. Aqui eu vejo o 

trabalho de cada Vereador, procurando e trazendo melhorias e, hoje para nossa tristeza, 

o cidadão do bairro que tem uma oficina mecânica que passou o dia com ela fechada 

hoje devido a enchente, não tem nem como circular no local. Vejo e discutindo nessa 

casa a importância das indicações, importância nenhuma, porque se quer tivemos 

resposta de alguma indicação que se faz ao executivo porque nossa lei orgânica do 

regimento interno não fala com o executivo. Aí o Vereador tem que fazer o que, buscar 

arquivos, indicações de 2016, 2017 e 2018 pedindo para que seja feita limpeza nos 

valos existentes no bairro Morretes, aí o Vereador fez seu trabalho, os colegas 

Vereadores aprovaram a necessidade e o secretario de obras do município ter botado no 

lixo os pedidos porque não executou e não respondeu, se nós continuarmos fazendo 

indicação a mercê da nossa lei orgânica do município, validade nenhuma vai ter. 

Considerando que o pedido de providência é obrigatório responder se não executar, 

mesmo assim não é respondido. Me chamou a atenção o Diário de Canoas, que no ano 

de 2017 gastaram 121 mil reais com publicidade, e o jornal estação 84 mil reais em 

publicações no município. O que me chama atenção mais ainda, no ano de 2018, não 

fechou sete meses ainda de publicações, o total já superior ao ano de 2017, com 128 mil 

reais de gastos com o Diário de Canoas e o jornal estação, 15 mil só. Isso precisava ser 

investigado. Ver. Leonardo – Saudou a todos. Gostaria de falar um pouco sobre nosso 

evento de sábado, que recebemos nosso pré-candidato, evento que reuniu um grande 
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número de pessoas. Foi uma felicidade para nós receber ele, sendo que em 26 anos do 

nosso município, não me lembro de nenhum pré-candidato fazer uma visita no 

município antes das eleições. Estou feliz porque sábado estive conversando com o Cesar 

no telefone e ontem fui visitar ele pessoalmente, ele está muito bem e fez questão que 

eu mandasse um abraço para todos hoje aqui. Para contribuir um pouco com a fala do 

Vereador Jair sobre as redes sociais, o pessoal fica mais raivoso mesmo. Muitas vezes o 

pessoal usa a palavra para enganar, principalmente nesse meio político hoje. Boa sessão 

a todos. Verª. Ieda – Saudou a todos. Hoje Vereador Renato, eu fui chamada lá na 

oficina e fui verificar. A água não está na rua, é o pátio deles, não tem vazão da água, 

em um lado tem o banhado onde a água tomou conta e não tem como vazar para ali, 

aquela água tem que ser vazada para a rua. Eu não tive condições para verificar o cano e 

realmente está entrando água para dentro da oficina. Entrei em contato com a secretaria 

de obras e amanhã de manhã pela primeira hora eles estão indo lá com máquina para 

abrir. Essa condição, e eu sei, já fui vítima de enchente, mas temos que ver, temos essas 

calamidades públicas, um município que nem bairro Morretes a gente sabe que no nível 

do rio, obviamente ali o banhado, alagamento vai ter, dependendo onde foi construída a 

casa, vai ter alagamento. Mas senti a ansiedade deles porque sei o quanto é ruim a água 

entrando dentro de casa e vendo seus bens em perigo. Mas também temos que retificar o 

seguinte, nós na rua Veneza, a cada chuvarada, nós éramos vítimas de alagamento, então 

tem que parabenizar, quem construiu a rua, a drenagem ficou muito boa, porque essa 

noite quando deu aquele volume de água, a tendência era que meu pátio enchesse 

d’água, ainda mais depois que foi feito asfalto e meu pátio ficou quase um metro a 

baixo do nível do calçamento. Temos sim coisas boas feitas em Santa Rita, temos 

prioridades, temos demandas, um monte, não é porque a gente é Vereador que não vai 

enxergar o que está precisando de demanda, temos que fazer. Quer ver um sofrimento 

que nós teremos, aquele aterro que estão fazendo em Canoas, nós sofreremos as 

consequências. GRANDE EXPEDIENTE: Ver. Ildo – Saudou a todos. Gostaria de me 

deter sobre a questão de vetos que está vindo do executivo para o legislativo. Eu acho 

normal os Vereadores querer mostrar trabalho, apresentar projeto, mas existem regras 

para apresentar projetos. Por exemplo, projeto que vai onerar o município não é da 

competência dos Vereadores. Eu como Vereador gostaria de pedir para que os outros 

colegas Vereadores, para que nós consigamos apresentar projetos e a comissão de 

constituição e justiça que se chame o jurídico da casa para que o jurídico diga se pode 

ou não pode fazer, se é constitucional ou inconstitucional. Nós temos hoje aqui cinco 

vetos que veio do poder executivo para os Vereadores botarem em votação, é uma coisa 

desnecessária, que nós podemos sim evitar, não deixar sai da casa para não causar 

transtorno, porque sabemos que tem assuntos mais importantes para discutir, agora 

vamos ficar quanto tempo votando veto por veto. Eu peço aos meus colegas Vereadores, 

sem maldade, mas que consigamos refletir e junto com o poder executivo, jurídico da 

casa, analisar para que não venha ocorrer de novo. Desejo a todos uma boa sessão. Ver. 

Paulo – Saudou a todos. Com relação a esse incidente em Morretes, me solidarizo com 

o Vereador Renato, lembro nitidamente em 2014, levei o secretario Rivelino na 

residência desses senhores, apontamos o problema, e até então de 2014 para cá 

passaram quatro anos e nada foi feito. Eu acredito que vão tomar alguma providência, 

porque foi para as redes sociais, isso é ruim, as pessoas clamarem por redes sociais, 

pedindo socorro por redes sociais. Foram pedir socorro pelo que realmente tem que ser, 

através de secretários, através de pessoas que estão dentro do poder público e não foram 

atendidos, aí hoje criticam porque foram para redes sociais, eu também não sou a favor, 

acho que tem muita coisa que denigre o Vereador porque é incompetente nessa parte que 

se diz respeito ao executivo municipal, da mesma forma como o querido Vereador 
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Lebrão falou, não é competência do Vereador fazer projetos que onere o município. Que 

as coisas andem de acordo com a necessidade de quem paga os seus impostos. Só sei 

que o problema agora está aí, com um inverno rigoroso que estamos vivendo e um 

cidadão que tira o sustento da sua família dentro d’água. Obrigado. Ver. Renato – 

Saudou a todos. Nós como Vereadores e esse ano é um ano diferenciado, onde tem o 

dobro quase o triplo de pedidos, projeto de Vereadores em relação ao projeto do 

executivo. Mas o que me chama atenção, o projeto é discutido na casa, passa por três 

comissões, depois é aprovado, vai para o executivo e o executivo veta o projeto, é um 

momento histórico para cidade porque nunca teve tanto projeto vetado. Portanto, lendo 

a justificativa dos vetos, não diz muita coisa, não diz o porquê, fala ali praticamente, as 

respostas de um projeto para o outro são quase idênticas uma a outra, parece que só 

troca a nomenclatura do projeto. Antes conversei com o presidente da comissão, para 

que a gente possa avalia esse projeto e confrontar com esses vetos do executivo. É 

estranho, projetos bons que beneficiam moradores da cidade, sendo simplesmente 

vetados e não podendo ser colocado em pratica. Ver. Rodrigo – Saudou a todos. Acho 

que a questão das redes sociais gera muito transtorno no município, muitas demandas e 

muitos problemas nessa época muito chuvosa, pessoal vai lá, arruma as estradas e 

depois volta a chover, abre inúmeros buracos, as críticas são massivas, acho que a gente 

tem que se adaptar a isso. Fazemos pedidos de providencias, muitos não são atendidos, 

dia 29 eu protocolei nessa casa um pedido de providencia e quando eu faço isso eu vou 

eu mesmo aos secretários e questiono da possibilidade de fazer, realizar esses pedidos. 

Aí as maquinas vão lá e alguns Vereadores se atiram na frente para sair na foto e 

dizerem que foram eles que pediram, eles que estão fazendo. Acho que esses pedidos só 

são validos perante ao protocolo aqui na casa, tenho certeza disso, respeito isso. Peço 

que os Vereadores entendam essa minha colocação. Boa noite a todos e boa sessão. Ver. 

Alex – Saudou a todos. Hoje, fui visitar vários pontos de alagamentos na nossa cidade, 

o Passo da Taquara, as galerias que tem lá, a mais de anos e a mais de anos aqueles 

moradores cobrando, tenho certeza que não foi só esse Vereador que fez indicação, 

foram vários, teve a prefeita reunida lá na escola Tiradentes, prometendo que na 

próxima semana iriam colocar as galerias no lugar, infelizmente hoje mais uma vez 

aqueles moradores lá passaram esse constrangimento que estão com suas casas 

invadidas pelas águas, um absurdo, aí eu pergunto, até quando eles iram passar por 

aquela situação, como também estive na estrada do Caju, aonde foi feito uma casa em 

cima da sanga, a passada da agua hoje fica bloqueado por causa dessa casa que foi 

colocado três canos, fazendo uma represa e a água invadindo o asfalto. Mas teve uma 

fiscalização da secretaria Geovana, deixou que construísse aquela casa em cima da 

sanga. Deveria ter uma fiscalização, que é para isso que a secretaria foi criada, nesse 

governo para a prefeita Margarete. Também na rua L, dona Janete caiu no esgoto de 

cima da rua A. A mais de quatro anos ela vem cobrando e pedindo providências, aquela 

rua alaga, o esgoto passa dentro do pátio, já tivemos ali com o secretario tentando 

solucionar e o problema cada vez aumenta mais. Já vem a anos sendo cobrado e o poder 

público simplesmente fecha os olhos e aí diz para mim que é muita chuva, mas são anos 

que aquelas pessoas estão pedindo. Ver. Jocelino – Saudou a todos. Quero fazer uma 

correção na primeira fala do colega Vereador Lebrão, a respeito da votação dos vetos, 

hoje vamos votar em alguns projetos e na próxima semana será votado na questão do 

veto. Se tinha um costume antigamente de dizer que troca de lâmpada era projeto de lei, 

fica difícil nos como Vereadores chega na comunidade solicitar voto, e perguntarem o 

que tu fez e tu falar que fez troca de lâmpada, fiz indicação para brita na rua, porque não 

tem como justificar pro eleitor que não fiz nenhum projeto, e não consigo acreditar que 

esses projetos são ruins, porque se fossem não era aprovado pela casa. Sobre a questão 
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de inconstitucionalidade, é outra coisa questionável, que nos outros municípios funciona, 

gera custo? Gera, queria identificar qual o custo que tem, por exemplo, a gente gastou 

mais de trezentos mil com nosso site, com a renovação de acordo com o tribunal de 

contas, porque que não coloca a lista de medicamentos ali, é um projeto de lei meu, 

aprovado por essa casa, qual o custo que teria? Ter a lista de medicamentos ali 

disponível para a comunidade, e foi vetado esse projeto. Obrigado.ORDEM DO DIA: 

Ver. Jocelino Rodrigues solicitou a inclusão de uma emenda no Proj. Lei nº 032/18- 

Acatado. Proj. de Lei Nº 032/18 – Cria homenagem aos servidores públicos (policiais 

civis que prestam serviços no Municipio de Nova Santa Rita). Aprovado com emenda. 

INDICAÇÕES: Ver. Alexsandro - No sentido de que a secretaria competente efetue a 

colocação de uma parada de ônibus coberta e banco na Rua Passo da Taquara, na 

Travessa Aparecida, bairro Caju. Aprovado por unanimidade. Verª Ieda Bilhalva - No 

sentido de que a secretaria competente efetue a instalação de uma parada nova na Rua 

Bloedow, próximo ao nº 1973, bairro Morretes. Aprovada por unanimidade. No sentido 

de que a RGE Sul realize o conserto do poste localizado em frente ao nº 197 da Rua 

Boqueirão do Caju, bairro Floresta. Aprovada por unanimidade. Ver. Rodrigo Aveiro – 

No sentido de que o Poder Executivo estude a possiblidade de construir uma escola 

infantil no bairro Pedreira. Aprovada por unanimidade. Ver. Mateus Marcon – No 

sentido de que a Corsan tape um buraco em frente ao nº 1121 da Av. Santa Rita, bairro 

Floresta. Aprovada por unanimidade. No sentido de que a RGE Sul faça aumento da 

capacidade de energia dos transformadores do Loteamento Bela Vista.  Ver. Jocelino -

No sentido de que a secretaria competente efetue a limpeza, colocação de bancos e que 

seja iniciada uma horta comunitária no Loteamento Recanto da Quinta, na área 

institucional da Prefeitura, bairro Berto Círio. Aprovado por unanimidade. Ver. Paulo - 

No sentido de que a secretaria competente analise a possibilidade de instalação de 

câmeras de vídeo monitoramento na Rua dos Pinheiros, no poste situado na esquina 

com a Rua Primavera e em frente à Escola Campos Salles, bairro Califórnia. Aprovado 

por unanimidade. Ver Leonardo - No sentido de que a Empresa de Transportes 

Municipal Expresso Charqueadas reveja os horários escolares do seu itinerário, visando 

principalmente a linha que faz a Rua Pastor Adão Michel. Aprovado por unanimidade. 

Ver. Milton - No sentido de que a secretaria competente efetue a pavimentação da Rua 

Porto da Farinha, bairro Caju. Aprovado por unanimidade. Ver. Jair - No sentido de que 

a secretaria competente efetue a pintura das faixas de segurança e colocação de placas 

de trânsito indicando a velocidade nas ruas A, F, B, I, 20 de Março e 11 de Abril, bairro 

Berto Círio. Aprovado por unanimidade.  MOÇÃO: MOÇÃO Nº 007/2018:Em 

homenagem à Equipe de Saúde: Enfermeira Mediam Rodrigues Machado; Técnicos de 

Enfermagem Solange de Oliveira Gonçalves, Ana Marisa Viegas Amorim e Jerônimo 

Garcia dos Santos; Drª. Marília de Castro e Condutor Roque Junior Finatto, pela 

marcante atuação no plantão do dia 31/05/2018 no atendimento à paciente Taís Rocha 

Farias. Requer que a concessão da referida homenagem seja realizada durante o Grande 

Expediente da Sessão Ordinária do dia 07/08/2018. – Aprovada por unanimidade. 

PAUTA: Não houve EXPLCAÇÕES PESSOAIS: Ver. Milton – Saudou a todos. Vim 

nessa tribuna, eu faço o meu trabalho, desde quando concorri a Vereador e me elegi, foi 

para trabalhar pelo meu partido, me desculpe os Vereadores, são meus amigos, mas teve 

uma frase que o Vereador Alex falou na tribuna e nunca esqueci, o Vereador Cabeludo 

luta muito pelo Caju, muito obrigado Vereador Alex. Eu sou guerreiro e tenho que 

trabalhar por todo em Santa Rita, mas eu sei no dia-a-dia porque eu piso lá, sei que o 

povo precisa. A galeria como o Vereador falou, nós estamos lutando, mas eu fico feliz 

meu povo, por ter mais um Vereador que está cobrando, não é só o Cabeludo e eu 

respeito eles, jamais vou chegar em uma tribuna e falar que coloquei em um papel, não, 
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eu estou lá no dia-a-dia e eu sei o que eles passam. Me desculpa os Vereadores, eu não 

vejo os Vereadores na Maria Rita, não vejo no Porto da Farinha e não vejo Vereador no 

beco do Capão, antes das chuvas, eles foram e fizeram. Luto muito pelo Caju, Cerejeira, 

Estrada dos Pires. Agradeço a verba que o deputado Marcon está trazendo. Quero sair 

daqui com a cabeça erguida, mas mostrando trabalho no dia-a-dia. Ver. Leonardo – 

Queria falar sobre as emendas, são poucas, os deputados contribuem para o nosso 

município, da quantidade de partidos que teve na cidade hoje nós temos o deputado 

Marcon, que é um campeão de emendas para a nossa cidade, temos o Jonas, o Pompeu, 

são poucos os deputados federais que contribuem com o nosso município. Temos que 

começar a rever quando esse pessoal começar a chegar aqui e pedir apoio, porque tenho 

visto certas postagens que agora está aparecendo muito deputado que fez emenda, 

contribuindo com a nossa cidade, eu vi num grupo do Watts esses dias um deputado de 

um partido que era da base do governo na gestão antes de 2014, dizendo que trouxe uma 

verba pra saneamento básico, isso é notícia repetida, agora chega o cara dizendo que 

trouxe não sei quantos milhos em saneamento básico. Nós temos essa responsabilidade 

de filtrar isso. Gostaria de pedir para todos antes de saírem, se juntarem para cantarmos 

parabéns para a nossa presidente. Boa noite. Verª. Ieda – Pena que o Vereador Gugu já 

se retirou, mas só para retificar o anseio do Vereador e acho que de todos os Vereadores 

também. O anseio da gente como casa a legislativa e não poder fazer projetos de lei. 

Sugiro aos pares Vereadores que façamos projetos e apresentemos para as secretarias. 

Esses projetos são inconstitucionais, constituição federal, então provavelmente esses 

projetos se estão ativos em outros municípios, eles vieram do executivo, então a gente 

tem que ver isso. Nós como Vereadores, representantes do povo e legisladores, nós 

temos que ter essa responsabilidade, fica a sugestão. Quinta-feira, as 14hr, nós estamos 

aqui, vamos marcar uma reunião com todos os Vereadores e peço aqui na tribuna que 

todos os Vereadores se façam presentes, é de extrema importância para o andamento 

desta casa que todos os Vereadores se façam presentes, porque não consegui uma 

reunião esse ano que todos os Vereadores estivessem, e daí a discussão dos nossos 

projetos fica sempre em meia fase. Não tem gestão em meia fase, só conseguimos 

gestão se todos estiverem presentes para que possamos discutir os projetos todos juntos. 

Porque somos onze cabeças pensantes aqui, cada um com a sua opinião e para que nós 

possamos ter uma opinião aqui, seria e responsável, eu preciso da presença de todos os 

Vereadores. Se algum Vereador precisar de convocação, eu como presidente desta casa 

dou a convocação para que os Vereadores estejam presentes. Não só para ficar 

registrado em ata, porque acho que tudo que se faz é de extrema importância nesta casa 

e nós como Vereadores temos que levar isso com muita responsabilidade. Obrigada e 

uma boa semana a todos. Ver. Ildo – Vim a essa tribuna para tecer alguns comentários a 

respeito do que ocorreu hoje aqui nessa casa. Anotei algumas coisas para que a gente 

possa ter base para falar. Escutei atentamente o Vereador Renato comentando sobre a 

questão de dinheiro público, usado com publicidade e com jornais. Eu tenho uma 

lembrança que no meu primeiro mandato em 2012 o prefeito Chico Brandão gastou 

quase 200 mil reais só no jornal. Sobre a questão de estradas e ruas que o poder 

executivo, a secretaria de obras, não executa os pedidos dos Vereadores, no meu 

primeiro mandato fui Vereador de oposição dessa casa e lembro que tínhamos muitas 

estradas de chão. Nós com o nosso governo trabalhamos muito em busca de projetos 

para a melhoria de estradas e de ruas, é fácil um Vereador entrar com indicação para 

fazer tal coisa, mas temos que ver qual a viabilidade da indicação, para que a obra seja 

executada. Ver. Alex – Queria falar sobre uma postagem que eu fiz semana passada, 

referente a escola Treze de Maio, junto com a minha assessora, eu queria deixar claro 

porque naquela postagem fui muito criticado e até o Vereador Mateus fez o seu 
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comentário, então eu queria esclarecer algumas coisas, principalmente para o Vereador 

que está aqui, é um Vereador novo, é um guri que eu admiro muito e acho que tem um 

potencial muito grande. Eu como segundo mandato, eu não enxergo cor partidária, eu 

sempre vou buscar no meu entendimento o melhor para a comunidade, e foi assim que 

em vários pontos da cidade eu vou, verifico, cobro, fiscalizo e levo junto o secretario, 

tento um diálogo, sempre, em primeiro lugar o secretario para buscar um entendimento. 

Isso já vem desde o meu primeiro dia, como Vereador eu venho atuando dessa forma, 

sendo Vereador de oposição, indo lá e cobrando, reconhecendo o que é bom, tem muitas 

coisas que foram boas para a cidade, mas acho que tem muitas coisas ainda para 

melhorar. O antigo administrador tinha um orçamento de quarenta e cinco mil, hoje, a 

prefeita Margarete tem cento e trinta mil, acho que fez e tem muito o que fazer ainda, 

ela tem que produzir muito mais e esse Vereador quer ver melhorias. De maneira 

nenhuma eu vou tentar fazer que a coisa não ande bem para usar quanto pior melhor, 

essa não é minha política. É assim que eu trabalho, vou lá, fiscalizo, doa a quem doer, 

quer ficar brabo comigo, magoado, mas acho que a gente tem que ter personalidade, 

admitir quando está errado, reconhecer os erros para tentar corrigir e deixar a 

comunidade muito mais assistida. Ver. Renato – Nós aqui escutando as falas dos 

Vereadores, podemos diversificar os assuntos, gostaria de complementar a fala sobre 

saneamento básico no município, do Vereador Leonardo. Eu fui no ato de assinatura em 

2009, para que fosse executado e parte do material está na escola Fazendo até hoje. 

Acho que passou pela governadora, mas no governo Tarso foi aberto uma licitação por 

trinta e três milhões para execução da obra e não tem pretendente porque não 

encontraram as empresas que gostariam de um preço superior a esse e não apareceu 

pretendes então para a execução da obra naquele momento. Depois mesmo no governo 

Tarso, ainda foi feito uma nova licitação com vinte e nova milhões e de novo não 

apareceu nenhuma empresa pretendente, e agora vem deputado falador dizendo que 

querem licitar com vinte e sete milhões, se todos esses anos atrás com trinta e três 

milhões não teve interessado, com vinte e sete muito menos, então não passa de mais 

uma proposta milagrosa em vésperas de eleições. Mas nós entendemos que a maior 

função do Vereador é fiscalizar, e quando se fiscaliza mostra números, e parece que não 

foi bem recebida por parte de membros do governo, quando se fala dos valores gastos, 

2017 e 2018 que eu levantei aqui. Agora vejo nessa casa a colocação de alguns 

Vereadores sobre emendas parlamentares, mas sem dúvida nenhuma o deputado Marcon 

foi o que mais trouxe. E por trás do trabalho do deputado, que não sou eleitor dele e 

nem vou votar nele, eu entendo que tem muitos partidos políticos encostados juntos e 

sobreviveram a eleição pelas emendas parlamentares do teu pai Vereador Mateus, 

porque senão não tinha chegado naquela eleição. Ver. Rodrigo – Só quero salientar que 

eu não sou contra a construção do posto do bairro Maria José, é um bairro que necessita, 

mas eu sei que é um bairro que pertence ao Caju e o Caju sim tem essa necessidade de 

ter um posto de saúde com todas as adequações possíveis. Já como temos a emenda do 

deputado Marcon e uma contrapartida do município, é um projeto de plano de governo 

que eu acredito que vá ser concretizado até o fim dessa administração. Às vezes o cara 

fica quieto né, pensando se fala ou não fala, mas eu fico olhando no município hoje, o 

campo do Caju hoje é uma área municipal, tem parada de ônibus dentro do campo. Na 

entrada da propriedade do ex-prefeito tem asfalto, e em outras ruas não tem, não tem 

como o cara não se indignar, vai pensar o que? Tem dinheiro para comprar? Beleza, mas 

o povo fala e a gente escuta muito isso, isso dói na alma, são atitudes que a gente deve 

cobrar sim do executivo, sem medo e, eu não tenho medo de nada. Para mim daqui para 

a frente vai ser assim, doa onde doer, estou aqui para representar o povo. Uma questão 

que venho cobrando e, que não é de agora, com o conselho de esportes municiais, 
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ativação do conselho que já existe desde 2004, precisa ser ativado, porque a gente perde 

com isso. Achei que quando tivéssemos uma secretaria de esportes, poderíamos 

trabalhar em trazer ginásio, criar mais espaços esportivos aqui para o município, 

regularizar para que através da lei do incentivo ao esporte a gente possa captar junto as 

empresas e pessoas físicas, valores para ser utilizado em projetos sociais, projetos 

esportivos, estruturas para o município, clubes que necessitam, não tirar do município, 

da prefeitura. Não estamos aqui para ferir ninguém, estamos aqui para fazer o correto. 

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 dezoito horas e cinquenta 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vereadora Ieda Bilhalva, 

Presidente. 

Vereador Rodrigo Aveiro, 

1º Secretário. 

 

 


