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ATA Nº 021/2018 – 16ª SESSÃO ORDINÁRIA – 05/JUNHO/2018 – Ao quinto dia 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: PT / PTB / MDB / PRB / PDT GRANDE EXPEDIENTE: Ver. Alexsandro 

Ávila / Ver. Jair de Oliveira / Ver. Leonardo Vieira / Ver. Ildo Maciel da Luz / Verª.  Ieda 

Bilhalva / Ver. Mateus Marcon / Ver. Ver. Renato Machado / Ver. Rodrigo Aveiro / Ver. 

Jocelino Rodrigues / Ver. Paulo Vargas / Ver; Milton Remelink.  EXPLICAÇÕES PESSOAIS: 

Ver. Leonardo Vieira / Ver. Mateus Marcon / Ver. Jair de Oliveira / Ver. Paulo Vargas / Ver. 

Milton Remelink / Ver. Rodrigo Aveiro / Ver. Alexsandro Ávila / Ver. Jocelino Rodrigues / 

Verª. Ieda Bilhalva / Ver. Renato Machado / Ver. Ildo Maciel da Luz. EXPEDIENTE: Foi 

feita a leitura do Boletim nº 018/18 no Expediente. Ver.ª. Ieda Bilhalva - Solicitou a inclusão 

de uma Moção Acatado. COMUNICAÇÕES DE LIDERANÇAS: Ver. Jair - Afirmou que 

esteve visitando essa semana as obras do município disse que lá se encontra já quase pronta a 

rua do IPE do loteamento popular onde foi iniciada a obra e parou alegou que não foi por 

causa de dinheiro e nem por causas burocráticas ressaltou que foi porque não tinha matéria 

prima suficiente para fazer o asfalto destacou que um pessoal foi ao Facebook reclamar disse 

que ao invés do povo ir lá ver  o que de fato está acontecendo curtem coisas que nem sabem 

reforçou dizendo que parou por falta de matéria prima e não por pressão da comunidade 

comunicou que será vereador da cidade de Nova Santa Rita até o ano de 2020 e disse que 

morrerá honrando a sua palavra contou que Santa Rita está crescendo cada vez mais e 

enfatizou que não adianta ligarem para assustar ele porque quanto mais assustam melhor ele 

fica mais trabalhador informou que as obras estão seguindo em frente ressaltou também 

algumas obras que começarão no município de Nova Santa Rita pediu também que o pessoal 

visite mais os bairros e para não irem atrás de bobagens de vídeo declarou que as pessoas se 

escondem atrás de um teclado de computador que falam por redes sociais mas cara a cara não 

afirmou também que nem sabem o que estão falando disse ao Ver. Lebrão que em nome da 

bancada do Partido dos Trabalhadores da coligação do partido que o projeto está andando em 

passos largos afirmou que havia gente que nem mora em Santa Rita comentando no Facebook 

e que nem sabem o que estão falando alegou também que em Santa Rita tem muitas coisas 

para fazer e ressaltou que irão fazer e que estão comprometidos com a população através do 

projeto por fim agradeceu aos vereadores que estão juntos no projeto e desejou a todos uma 

boa sessão. Ver. Ieda - Saudou a todos e agradeceu a presença de todos na sessão fez um 

convite dizendo que amanhã na praça do bairro de Morretes terá uma ação ambiental 

convidou todos os vereadores para e a comunidade em geral para irem porque hoje foi dia do 

meio ambiente ressaltou que o convite está aberto para a secretaria do meio ambiente disse 

que a sessão de hoje será especial em homenagem ao dia do meio ambiente agradeceu ao 

radialista da rádio de Santa Rita e sua esposa Mari que está presente na sessão desejou a todos 

uma boa sessão e disse que querem cada vez mais fazer mais ações ambientais disse que a 

Veronica lhe deixou feliz com a ação e que sabe que a praça sofre vandalismo e que a 

conscientização de vandalismo precisa ser levada as pessoas disse que alguém da comunidade 

presenciou uma cena da Prefeita estar em um bairro hoje ou ontem fazendo a apreciação do 

asfalto que estão fazendo para aquela sociedade e do lado um depósito de resíduos ressaltou 

que a é grave a situação das pessoas jogando lixo por aí disse que todas as escolas tem um 

trabalho ambiental forte disse que a educação ambiental é trabalhada nas dezessete escolas do 

município e não estaduais também destacou que o problema está na nossa geração afirmou e 

confirmou que a nossa geração precisa ser sensibilizada por fim desejou uma boa sessão a 

todos.  



 
 
 
ATA 021/2018 
 
 
   IFD - 2/8 

Ver. Alex Vice Líder Saudou a todos e agradeceu a presença de todos da comunidade disse 

que escutando a fala do Ver Jair afirmou que apesar das ameaças recebidas o Vereador deve 

continuar os trabalhos ressaltou que todos merecem respeito e salientou que o Vereador está 

no caminho certo e que está trabalhando bastante em favor da comunidade do Lot Pop 

afirmou que sempre elogia o que tem que elogiar cobra o que precisa ser cobrado e aproveitou 

o dia mundial do meio ambiente e aproveitando a presença do Secretário Toninho pediu que 

atenda a solicitação que ele vem pedindo lá na Sanga Funda onde foi tampado uma poço de 

água natural que vinha atendendo a várias chacras e que hoje tem um asfalto que divide uma 

chacra e do outro lado o proprietário de uma chacra que fez um aterro indevido e acabou 

tampando o poço foi uma notificação até o proprietário dizendo para fazer um replantamento 

de mudas afirmou também que reconhece o trabalho que a secretaria vem desenvolvendo e 

mais uma vez pede que o secretário atenda a sua solicitação  Ver. Leonardo - Saudou a todos 

os presentes na sessão disse que hoje dia cinco é aniversário do vice prefeito e recebeu a 

notícia que depois de amanhã ele terá alta do hospital e que queria compartilhar a notícia com 

as pessoas presentes ressaltou que queria aproveitar a fala do Ver Jair disse que o município 

vem crescendo muito na questão das novas escolas e reformas porque tu assiste a televisão e 

está o governo do estado fechando escolas municipais afirmou que ainda tem escolas sem luz 

e que estão impossibilitadas de dar aula sendo que essa escola tem uma verba do banco 

mundial de cento e vinte mil reais e que se não executarem o projeto que nem existe ainda o 

dinheiro irá retornar e não vai ser feita a melhoria na escola disse que pensa que a educação 

emancipa o homem disse que quando o homem tem acesso a educação ele começa a pensar e 

deixa de ser refém do sistema afirmou que estão no caminho certo para com a cidade por mim 

desejou a todos uma boa sessão. GRANDE EXPEDIENTE: Destinado a homenagens a 

comemorações ao “Dia Mundial do Meio Ambiente. Ver. Leonardo - Começou 

parabenizando a Vereadora Ieda pela iniciativa disse que estava se aprofundando mais sobre o 

tema meio ambiente ressaltou que a ONU tem como tema acabar com a poluição plástica 

Relatou também que a cada minuto são comprados um milhão de garrafas plásticas no mundo 

e desse um milhão de garrafas plásticas 90% são de água e que essa água contém micro 

plásticos disse que estamos nos envenenando consumindo esses micro plásticos além do mais 

relatou que treze milhões de toneladas desse plástico é jogado no mar O Vereador destacou 

também que hoje no município temos a coleta seletiva que começou a pouco tempo mas que 

já vem apresentando resultado Contou que gosta de pescar e que se tu sair de barco nesses rio 

tu com certeza vai encontrar uma garrafa plástica Afirmou que estão no caminho certo para 

com o município, espera também que tenham projetos para a câmara para que possam 

contribuir Disse que tudo hoje em dia é reciclável Por fim afirmou mais uma vez que estamos 

no caminho certo em Santa Rita e agradeceu a todos. Ver. Ildo Saudou a todos Afirmou que 

falar sobre meio ambiente é muito importante na situação em que nós vivemos hoje Disse que 

já foi secretário do meio ambiente e que sabe as dificuldades que o município tem no estado e 

no nosso país Relatou que hoje foi divulgado uma pesquisa que mostra que 39% da população 

não separa lixo orgânico do reciclável e 76% não fazem a separação por tipo de material e que 

88% concordam totalmente que a forma do descarte correto do lixo é separando mas não 

fazem 95% acha que a reciclagem é importante pro futuro do nosso país Relatou que 56% dos 

entrevistados afirmam que existe coleta seletiva na sua cidade mas 50% não utilizam e 45% 

dos entrevistados tem alguma dificuldade em encontrar informações e 39% também dizem 

que tem dificuldades de ir atrás de informações sobre reciclagem Disse que a natureza é a 

única coisa que não perdoa Afirmou que todo lixo que jogarmos por aí trará consequências 

negativas ao município Disse que no município temos várias comunidades de ribeirinha que 

sempre foram afetadas e sempre serão afetadas pela questão das águas cheias Afirmou que o 

município é banhado pelo Rio dos Sinos o rio Jacuí e disse q fica essa reflexão Também 
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destacou que as crianças que vão formar suas opiniões no lar, não jogando lixo por aí porque 

as professoras ensinam Disse que tem que trabalhar na questão das informações para as 

pessoas com os alunos, fazer palestras, pra quem sabe amanhã nós temos um município, um 

estado e um país melhor Por fim agradeceu a todos. Ver. Jocelino Saudou a todos reforçou a 

fala do Vereador Lebrão, disse que acredita que mais de 70% sim desconhecem o uso da 

lixeira e que hoje no dia mundial do meio ambiente passou a fazer parte da nossa política, mas 

que em passos lentos ainda vem se desenvolvendo. Afirmou que aqui no município foi criada 

essa questão do meio ambiente. Disse que sabe como é difícil a questão de ser secretário do 

meio ambiente e que muitos falam sobre meio ambiente, mas nós estamos matando o mesmo 

e que nosso alimento vem da terra, que é preciso refletir e colaborar e nesse dia cinco, dia 

mundial do meio ambiente serve para refletirmos sobre essa questão. O Vereador afirma que é 

preciso investir em escolas e nos estudos, porque são nossas crianças que poderão mudar tudo 

isso no futuro, também falou sobre a questão que pessoas vivem do trabalho de reciclagem e 

que devemos dar importância para isso. Afirmou que quando separamos os lixos estamos 

ajudando pessoas que trabalham com isso. Disse que muitas vezes existe infelizmente ainda o 

preconceito quanto a isso. Relatou que na escola diziam para ele estudar senão iria virar 

lixeiro, e diz que ali já havia um preconceito, mas que é um trabalho honesto e realmente 

muito difícil. Parabenizou o Trabalho do Secretário Toninho, disse que visitou a reciclagem e 

que está funcionando, além de vários projetos que aos poucos irá dando resultado na 

comunidade. Parabenizou também toda a equipe do Secretário e agradeceu a Presidente Ieda 

por também ser uma liderança na questão do meio ambiente. Por fim deus os parabéns e 

agradeceu a todos. Ver. Paulo Vargas - Saudou a todos e agradeceu a todos por estarem 

presente no evento sobre o meio ambiente. Disse que quando falamos do meio ambiente 

estamos falando sobre vida, de esperança, das cores que preenchem o nosso dia a dia através 

do meio ambiente. Disse que antes de ser servidor público do município de Nova Santa Rita 

teve o prazer de ter o convívio direto com a reciclagem de lixo, relatou que foi de lá que ele 

veio e que foi micro empresário nessa área, coletava material reciclável das lojas do centro de 

Canoas e realçou que teve o contato próximo da ponta que dizemos que a reciclagem rica, 

mas a reciclagem parte do nosso ambiente, do nosso convívio da nossa casa, dos nossos filhos, 

das escolas quando falamos a palavra “educação”, disse que também que essa palavra está 

faltando na nossa nação brasileira. Afirmou que é importante termos a consciência de que um 

papel de bala é nocivo a saúde pública. Enfatizou que hoje Nova Santa Rita está entrando para 

o marco, um município novo que está contemplando a nossa comunidade com a coleta 

seletiva. deu os parabéns ao secretário Toninho por ter essa iniciativa e que a bancada do PTB 

está solidária a essa causa por saberem da importância dessa atividade dentro do município e 

pediu uma atenção para o secretário sobre o saneamento básico dentro do município de Nova 

Santa Rita, alegou que em 2002 que a Corsan veio pra Santa Rita ela veio comprometida em 

dar o saneamento básico integral para a cidade e que até agora não foi investido um centavo. 

Por fim agradeceu a todos e desejou um boa noite e uma boa sessão. Verª Ieda - Saudou a 

todos. A Presidente da Câmara começou sua fala dizendo que a educação é um meio e que o 

ambiente é tudo, também disse que falar do meio ambiente é um assunto que emociona e 

cativa. Afirmou que trabalha desde 98 no município em prol da educação ambiental, disse que 

tem se dedicado o que pode, que tem buscado parcerias com o exército, de empresas 

envolvidas com o meio ambiente. Ressaltou que o não ela já tem e que vai atrás do sim. Disse 

que uma vez quando o Vereador Lebrão era secretário do meio ambiente e ela educadora 

ambiental ela disse para ele que iria pedir ajuda do exército, era semana do meio ambiente e 

não tinham verba para contratar as lonas para montar as barracas para fazer os trabalhos. 

Disse que na época fez parceria com o Sargento Chafe que também se preocupa com o meio 

ambiente, contou que chegou lá pedindo e teve uma resposta afirmativa. Começaram um 
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projeto de castração dos cães de rua com a parceria do exército. Falou que também tinha uma 

grande parceira a Vera, funcionaria que estava quase se aposentando, fazia parte da secretária 

do meio ambiente, e que durante a estrada foi encontrando diversos passeios na questão 

ambiental. Disse que vai plantar mesmo arrancando, até as pessoas se sensibilizarem que é 

importante a planta estar naquele lugar que ela está ocupando. Alegou que faz repetidamente 

na escola onde trabalha, ela planta quantas vezes for necessário e todos os dias ela sensibiliza 

as crianças, os pré-adolescentes, que é necessária aquela planta estar ali. Relatou também que 

é complicado separar o lixo e que dói quando ela vê dentro de uma mesma lixeira um copinho 

descartável junto com uma casca de banana, que a partir do momento em que contaminou não 

dá mais para reutilizar. Disse que essa pessoa chata vai marcando espaço e afirmou que quer 

ser essa pessoa chata até o resto da vida, enquanto ela tem hoje o prazer de ver uma coleta 

seletiva implantada aqui no município que é uma luta, assim como o saneamento básico. Por 

fim agradeceu e desejou uma boa sessão a todos. Secretário do meio ambiente Antônio 

Carlos - Saudou, a todos. Agradeceu os vereadores pela oportunidade de usar a tribuna 

porque quando se fala em meio ambiente cada vez a gente se preocupa mais, se conscientiza 

mais de como é importante conscientizar as pessoas a trabalhar nessa área porque são tantas 

as demandas e as vezes tem a dificuldade de pôr um projeto em ação. Disse que gostaria de 

fazer uma prestação de constas dos trabalhos da secretaria e fala sobre o dia do meio ambiente 

que foi criado para conscientizar a comunidade da importância de nós defendermos o nosso 

meio ambiente que é o eco sistemas que habitamos. Comentou que queria falar ao Vereador 

Paulinho a sua preocupação sobre a implantação do projeto de saneamento básico e que já fez 

três visitas ao superintendente da Corsan que é responsável por executar esse projeto, e que 

graças a Deus agora o Alexandre nos representou no comitê onde o superintendente anunciou 

a licitação para o segundo semestre para o começo das obras que talvez seja no início do ano 

que vem. Disse também que todos sabem que uma grande parte da tubulação tem ali na 

fazenda escola e o próprio ministério público tem cobrado muito da Corsan para que este 

projeto saia do papel por que é um projeto de vinte e nova milhões e parte desse projeto veio 

para o município de Santa Rita e ficou esse projeto por metade e o material ali se 

detenhorando. Reforçou que como o Vereador Gugu disse sobre a nossa equipe, afirmou que 

tem uma empresa que da os pareceres que tem todos os técnicos na área ambiental, na área da 

agricultura e também biólogo que trabalha dentro da secretária, estão em um projeto 

ambiental que vão fazer nas nascentes, nos arroios, coletando pra ver a qualidade de cada 

arroio, fazendo as demarcações para que toda a área de APP seja preservada nesse município 

já com demarcação anterior independente dos investimentos que vem no futuro. Ressaltou 

que nosso município obtém muita área verde, mas se não tiver cuidado desaparece com o 

tempo, então temos que fazer de tudo para que a nossa qualidade de vida continue nesse 

município. Disse que vai acertar com a secretaria do meio ambiente para trabalhar em todas as 

escolas do município. Falou também que estão criando a sala verde para palestras de educação 

ambiental com as crianças e que semana passada começaram um projeto de uma trilha 

ecológica que atravessa três capões dentro da fazenda escola, onde querem conscientizar 

sobre a natureza durante a caminha com as crianças nessa trilha. Por fi pediu ajuda de toda a 

comunidade para a conscientização sobre o meio ambiente, reforçou seu muito obrigado e 

agradeceu aos vereadores. ORDEM DO DIA: Requerimento da Verª Ieda Bilhalva – 

Moção 005/2018 – Aprovada por unanimidade. Requerimento do Ver. Alexsandro – No 

sentido que a data da Moção para o Conselho Tutelar seja dia 12/06/2018 – Aprovado por 

unanimidade. Ver Leonardo no sentido que seja incluído na Ordem do dia a PL nº 020/2018 

– Aprovado por unanimidade.  A Presidente paralisou a sessão para que fosse dado os 

pareceres no PL 020/2018. Foi feito a leitura dos pareceres. O Ver. Jair – Solicitou o pedido 

de vistas ao Projeto de lei 020/2018 – Acatado por 9 X 1. –  PROCESSO Nº 380/18 - PROJ. 
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LEI Nº 009/18 –  Denomina as ruas “C”, D”, “G”, “H”, “I”, “K” e “L” do Loteamento Bela 

Vista, Centro, como ruas “Monteiro Lobato, José de Alencar, Mário Quintana, Vinícius de 

Moraes, Érico Veríssimo, Machado de Assis e Olavo Bilac, respectivamente. Aprovado por 

unanimidade.  PROCESSO Nº 400/18: PROJ. LEI Nº 011/18 – Dispõe sobre a criação do    

“Shopping da Cidadania” com a finalidade de praticar a inserção do cidadão Nova Santa-

ritense desempregado no mercado de trabalho. Ver. Jair solicitou o pedido de vistas. Acatado 

por unanimidade. PROCESSO Nº 401/18: PROJ. LEI Nº 012/18 –  Institui o “Programa de      

Envelhecimento Ativo e Saúde da Pessoa Idosa”, no âmbito do Município de Nova Santa Rita 

e dá outras providências. Aprovado por unanimidade. PROCESSO Nº 402/18: PROJ. LEI 

Nº 010/18 –  Dá nome à Rua “F” do Loteamento Bela Vista, Centro, como Rua Rafael Lima e 

dá outras providências. Aprovado por unanimidade. INDICAÇÕES:  Ver. Mateus - No 

sentido de que a secretaria competente efetue limpeza na vala situada às margens da BR-386, 

km 435. Aprovada por unanimidade. Verª Ieda Bilhalva - No sentido de que a secretaria 

competente efetue o conserto do piso da quadra de futebol da Escola Álvaro Almeida, bairro 

Porto da Figueira. Aprovada por unanimidade. No sentido de   que a RGE Sul efetue a 

implantação de rede de baixa tensão para iluminação pública na Estrada Proálcool, no trecho 

entre a casa do Sr. Jair Brizola, nº 300, até a residência do Sr. Valdoir Inácio da Rosa, 

Assentamento Capela, bairro Sanga Funda. Aprovada por unanimidade. Ver. Rodrigo Aveiro 

- No sentido de que a secretaria competente efetue o recapeamento em toda a extensão da 

Estrada da Pedreira (trecho pavimentado), bairro Pedreira. Aprovada por unanimidade. No 

sentido de que a secretaria competente efetue o recapeamento em toda a extensão da Av. Santa 

Rita, Centro. Aprovada por unanimidade. Ver. Leonardo Vieira - No sentido de que a 

secretaria competente efetue a instalação de iluminação pública na rótula do trevo da 

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

competente efetue a instalação de rede de baixa tensão e colocação de luminárias na Rua 

Rodolfo Boyen, no trecho entre o nº 90 até o nº 335, bairro Pedreira. Aprovada por 

unanimidade. Ver. Alexsandro Ávila - No sentido de que o Poder Executivo estude a 

possibilidade de reformar o prédio da Brigada Militar localizado na Rua Hélio Fraga, Centro. 

Aprovada por unanimidade. Ver. Jocelino Rodrigues - No sentido de que a secretaria 

competente efetue a construção de uma pista de caminhada de concreto na lateral da via, na 

Rua do Caju, entre o trevo da Parada 20 e o Passo da Taquara, bairro Caju. Aprovada por 

unanimidade. No sentido de que a secretaria competente efetue a instalação de canos para 

rede de saneamento pluvial na Rua da Igreja, bairro Berto Círio. Aprovada por unanimidade. 

Ver. Paulo Vargas - No sentido de que a secretaria competente efetue a construção de acesso 

para cadeirante desde a calçada até as dependências da Escola Campos Salles. Aprovada por 

unanimidade. No sentido de que a secretaria competente efetue o patrolamento, a colocação 

de saibro e a roçada na Estrada Pastor Adão Michel. Aprovada por unanimidade. Ver. Renato 

Machado - No sentido de que a secretaria competente analise a possibilidade de ampliar em 

50% (cinquenta por cento) o número de exames do Laboratório Bioanálises pelo SUS. 

Aprovada por unanimidade.  No sentido de que a secretaria competente efetue a 

pavimentação asfáltica na Rua Deoclécio Rodrigues, com início na Av. Santa Rita até o 

cemitério de Berto Círio, bairro Berto Círio. Aprovada por unanimidade. MOÇÃO – Moção 

004/18- Ver. Leonardo - MOÇÃO Nº 004/18: Manifestando repúdio ao Senhor   Presidente   

da República, Michel Temer, pelo corte de investimentos na saúde por 20 anos, trazendo 

prejuízos à população. Aprovada por unanimidade. Verª. Ieda Bilhalva – De apelo ao Bispo 

Dom Frei Jaime Spengler, manifestando o pedido da Comunidade na permanência do Padre 

Ediverton Flores Pinto em nossa Paróquia. Aprovada por unanimidade. PAUTA - 

PROCESSO Nº 668/18: PROJ.  LEI Nº 033/18 –  De autoria do Vereador Jocelino 

Rodrigues - Institui o Programa “Germinar” de Incentivo à Produção Vegetal Urbana em 
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domicílios, associações comunitárias municipais, centros de reabilitação social municipal, 

escolas e centros de educação infantil públicos municipais e/ou estaduais, hortas comunitárias 

e postos de saúde, no âmbito do Município de Nova Santa Rita. Dada a 1ª pauta. 

PROCESSO Nº 669/18: PROJ.  LEI Nº 034/18 –  De autoria do Vereador Jocelino 

Rodrigues - Institui a exigência de Ficha Limpa para nomeação nos cargos comissionados 

existentes nos órgãos dos Poderes Executivo e Legislativo Municipal e dá outras providências. 

Dada a 1ª pauta. PROCESSO Nº 623/18: PROJ.  LEI Nº 030/18 –  De autoria do Vereador 

Jocelino Rodrigues - Dispõe sobre a criação do Fundo de Proteção Animal no Município de 

Nova Santa Rita e dá outras providências. Dada a 2ª pauta. PROCESSO Nº 624/18 PROJ.  

LEI Nº 031/18   –  De autoria do Vereador Jocelino Rodrigues - Dispõe sobre a criação de 

acesso no site oficial eletrônico da Prefeitura Municipal de Nova Santa Rita para atendimento 

de ocorrências envolvendo animais. Dada a 2ª pauta. PROCESSO Nº 626/18: PROJ.  LEI 

Nº 023/18 –  De   autoria   do   Poder Executivo - Altera dispositivos da Lei nº 088/93 – 

Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Nova Santa Rita. Dada a 2ª pauta. 

PROCESSO Nº 648/18: PROJ.  LEI Nº 032/18   –  De autoria do Vereador Paulo 

Ricardo Vargas - Cria homenagem aos servidores da segurança pública (policiais civis que 

prestam serviço no Município de Nova Santa Rita) ao final das suas atividades profissionais. 

Dada a 2ª pauta. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Ver. Jair – Saudou a todos e disse que queria 

explicar o porque do pedido de vistas daquele projeto. Disse que o projeto entra uma vez por 

ano na casa e que se não passar não pode retornar então pediu e o pedido foi acatado por essa 

Casa. Disse que isso se chamava salvar o projeto e que o Vereador Paulinho sabe disso que foi 

vereador dessa Casa, então entre perder o projeto e salvar tem que salvar. E o segundo pedido 

de vistas que ele fez do Vereador Gugu, conversando com ele e ele só vai fazer uma emenda 

para ficar mais claro o projeto dele. Afirmou que usou a tribuna para fazer essa explicação, 

projeto entra na casa é votado e se aprovado ou não ele não entra mais esse ano. Por fim disse 

que os Vereadores têm dúvidas quanto ao projeto e que para votar tem que esclarecer as 

duvidas e disse que não adianta votar atropelando. Por fim desejou uma boa semana a todos. 

Ver. Paulo – Saudou a todos. Disse que além de Vereador é um servidor público do executivo 

municipal, que todos tem visto todas as semanas em seu discurso um Vereador de centro, 

pautado no respeito, na ética, inclusive nesta casa e com relação ao executivo municipal. 

Alegou que veio hoje se pronunciar em repudio as atitudes de uma servidora pública 

contratada esse ano, o qual envergonha esse servidor que carrega no seu nome Paulinho da 

ambulância. Explicou que esse nome não era só por que conduzia uma ambulância e salvava 

vidas, ambulância quer dizer solidariedade, quer dizer socorro, quer dizer amor, carinho ao 

seu próximo, respeito ao seu próximo em uma hora de necessidade, disse que assim foi esses 

vinte e cinco anos dentro do serviço público. Disse que queria fazer uma denúncia e espera 

que não se torne uma constante para que posteriormente ele não tenha que pegar essas pessoas 

e inclusive fazer uma denúncia ao ministério público. Afirmou que a partir do momento que 

tu solicita o trabalho dentro do serviço público tu tem que ser atendido, coisa que não está 

sendo feito na secretaria de saúde na parte de transporte por algumas pessoas que lá solicitam 

esse trabalho, mesmo tu tendo um veículo dentro da tua casa o direito ele é adquirido através 

de leis constitucionais pautado nesse país, independente disso o direito ele é prevalecido seja 

qual for a classe social e deve ser respeitado porque todos nós pagamos nossos impostos e 

merecemos um serviço de qualidade. Disse que a dona Celia esses dias solicitou um veículo e 

não foi atendida, negaram para uma pessoa que tem problemas mentais. Falou que a dona 

Rosa que é mãe de uma paciente com AVC o qual o Vereador Cabeludo também se 

solidarizou na causa para fazer fisioterapia e não foi atendida, disse que teve que recorrer a 

secretaria de saúde para que faça pelo menos um atendimento a essa pessoa com qualidade e 

respeito que ela merece como cidadã desse município. Afirmou que as pessoas merecem ser 
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respeitadas na cidade e que muitas reclamações chegam até ele e tem certeza que chega aos 

Vereadores também. Por fim deixou o repudio ao serviço que está sendo mal prestado para a 

nossa comunidade. Agradeceu a todos. Ver. Milton – Saudou a todos os presentes e disse que 

enquanto ele esteve nessa Casa ele sempre lutou pelo municipio e que quando foi concorrer a 

Vereador falou para a atual Prefeita que o nosso Caju sempre esteve abandonado e que ele 

queria ser um defensor para levar coisas ao bairro. Agradeceu ao Secretario de obras que 

sempre o atende. Agradeceu os Vereadores que chegaram nele e estão tristes que eu estou 

saindo, pediu desculpas por estar emocionado. Vereador Alex que muito discutiram aqui vai 

pelo bem da comunidade, queria prestar uma homenagem e o Vereador Milton agradeceu.  

Afirmou que ele tem palavra e disse que ficou triste porque deram a palavra para ele e não 

vão cumprir, mas deixou claro que vai lutar e que nós vamos ver no dia-a-dia quem é o 

Vereador Cabeludo. Ver. Rodrigo -  Saudou a todos e disse que também ficou emotivo com a 

fala do Vereador Cabeludo e disse que ele é uma pessoa muito integra e defende os projetos 

que o município vem crescendo. Junto com todos os partidos que fazem uma coligação. Disse 

que está indignado com as indicações. Que a cada trinta dias eles podem refazer a indicação e 

que eles estão ali para representar o povo e fazer para o município. Alegou que foi o quarto 

mais votado e na segunda eleição ficou de suplente e nunca precisou falar mal de ninguém 

para chegar onde está. Por fim agradeceu a presença de todos. Ver. Alex – Primeiramente 

disse que queria falar de algumas demandas do nosso município, sobre a Brigada Militar que 

só tem uma câmera funcionado e que o telefone deles não está funcionando. Disse que queria 

falar das escolas também, que esteve visitando as escolas. Disse que escutando o desabafo do 

colega Vereador Cabeludo, entende como o Vereador foi o segundo mais votado e teve uma 

época em que não concorria a Vereador, ajudou o Cabeludo em uma campanha onde faltou 

quarenta votos para se eleger. Ressaltou que hoje isso não está decidido e que tem certeza que 

tem muitas coisas para eles conversarem. Por sim disse que queria o melhor para todos porque 

só assim a comunidade tem o melhor. Ver. Jocelino – Saudou a todos e disse que parece que o 

partido está expulsando o Vereador Cabeludo, mas que não é isso, alegou que é um partido e 

que todos tem um partido também e disse que é um prazer ter o Vereador nesta casa e que foi 

o povo que decidiu para ele estar ali. Afirmou que o partido não vai deixar o Vereador 

Cabeludo desamparado, assim como nunca ficou. Por sim desejou uma boa semana a todos e 

agradeceu. Ver. Renato – Saudou a todos. Falou sobre a fala do Vereador Paulinho com 

relação ao transporte de pacientes, disse que é bastante complicado pela quantidade de 

pessoas que solicitam o transporte e falou que é triste essa situação. Realçou que a Secretária 

de saúde tem a responsabilidade de puxar para ela e ver quem está comandando o transporte 

de pacientes e fazer melhorias. Agradeceu a aprovação da indicação que foi aprovada hoje 

com relação ao laboratório de Bioanálises. Ver. Ildo – Disse que não poderia deixar de ir à 

tribuna para falar de alguns comentários. Ressaltou que eles como Vereadores precisar 

pesquisar afundo quem é e conversar com a secretária. Falou do projeto do Vereador Renato e 

disse que foi a tribuna em respeito ao Vereador Cabeludo, que conhece ele há anos e sabe do 

trabalho que ele faz e que as pessoas vão lembrar dele. Por fim desejou sucesso ao Vereador 

Cabeludo e que continue fazendo o trabalho que tem feito, agradeceu a todos e desejou uma 

boa semana. TRIBUNA POPULAR: Utilizada pelo Senhor Volmir Reginaldo de Mattos, 

Presidente da Associação Itapuí –Saudou a todos e disse que tinha um projeto em mãos de 

inserção comunitária da associação dos moradores da micro região da Itapuí. Afirmou que é 

um desafio de todos nós, e que agora nessa greve dos caminhoneiros ficou bem visível o 

quanto as pessoas estão acomodadas em casa. Ressaltou que a associação vai continuar 

insistindo na mobilização no sentido de abri a consciência das pessoas que elas têm o direito a 

dignidade, disse que a associação preza pela organização dos moradores no princípio da união, 

da democracia e solidariedade. Afirmou que é formado por mais de quatrocentas famílias 
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estabelecidas ali e com serias dificuldades em relação a falta de infraestrutura, investimentos 

básicos para a garantia do mínimo de dignidade as famílias. Fala como liderança dessa 

entidade e como pai morador há vinte e três anos. Conclamou o poder público, vereadores e 

representantes políticos, a atenção, prioridade, investimento, melhorias. Disse que não quer só 

ser lembrado em período eleitoral. Disse que sua indignação se soma a outros líderes da 

comunidade e a todos os moradores desta localidade. Disse que a moralidade na política tem 

que começar aqui no município e propôs redução dos salários dos Vereadores e dos 

secretários do Prefeito. Pediu melhorias no transporte público municipal também por fim 

convidou a todos para comparecerem na comunidade. Com a proteção de Deus e em nome do 

povo de Nova Santa Rita, a senhora presidente encerrou a sessão às vinte e uma hora e cinco 

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 1º 

Secretário. 
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