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ATA Nº 030/2018 – 25ª SESSÃO ORDINÁRIA – 07/AGOSTO/2018 – Ao sétimo dia 

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

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

legislatura, com a presença de todos os vereadores exceto o Verª. Ieda Bilhalva e o Ver. 

Milton Remelink. O presidente em exercício senhor vereador Mateus Marcon, deu início 

aos trabalhos às dezoito horas. SORTEIO: COMUNICAÇÕES DE LIDERANÇAS: PT 

/PTB / PMDB / PRB/ PDT GRANDE EXPEDIENTE: Ver. Rodrigo Aveiro / Ver. Ildo 

Maciel da Luz/ Ver. Renato Machado / Ver. Milton Remelink / Ver. Mateus Marcon / Ver. 

Jair de Oliveira / Ver. Jocelino Rodrigues / Ver. Paulo Vargas / Ver. Leonardo Vieira / Verª. 

Ieda Bilhalva e Ver. Alexsandro Ávila. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Verª. Ieda Bilhalva 

/ Ver. Milton Remelink / Ver. Leonardo Vieira / Ver. Alexsandro Ávila / Ver. Renato 

Machado / Ver. Jocelino Rodrigues / Ver. Rodrigo Aveiro/ Ver. Mateus Marcon/ Ver. Paulo 

Vargas/ Ildo Maciel da Luz e Ver. Jair Oliveira. O Presidente em exercício Ver. Mateus 

Marcon devido a Presidente Ieda Bilhalva ter assumido no lugar da Prefeita por motivo 

de viagem e devido a isso assumiu em seu lugar o vereador suplente do PRB senhor Pedro 

dos Santos. EXPEDIENTE: Ver. Jair solicitou a inclusão de pedido de indicação e 

providencia. Acatado. Ver Alexsandro solicitou a inclusão de um requerimento. Acatado. 

Ver. Pedro Santos solicitou a inclusão de dois pedidos de providencias e dois pedidos de 

indicação. Acatado. Foi feita a leitura do Boletim nº 027/18. COMUNICAÇÕES DE 

LIDERANÇAS: Ver. Jair – Saudou a todos. Domingo estivemos na convenção encontro 

do partido, lançamos a candidatura do Miguel Rossetto, para governo do estado. Também 

lá esteve o senador Paim, também estava o nosso pré-candidato a deputado estadual e 

federal, quero agradecer a todos que estavam presentes, foi um grande evento e dizer que 

Miguel Rossetto já está trilhando para conseguirmos ganhar o governo do estado. 

Obrigado. Ver. Alex – Saudou a todos. Mais uma vez vou usar a tribuna num assunto que 

começou quinta-feira, na câmara de vereadores, quando a presidenta da câmara, convocou 

os vereadores para uma reunião e comunicou que estava fazendo uma compra de um 

veículo para a câmara, no valor de cem mil reais. Esse vereador preocupado, conversou 

com ela e tentei fazer de várias formas ela entender que não há necessidade, sendo que o 

município ou a câmara de vereadores que está sendo construída, esse valor poderia ser 

destinado para a nova câmara, onde não teve nenhum entendimento, dessa forma esse 

vereador foi as redes sociais deixar a comunidade ciente para o que estava acontecendo, 

a decisão que a presidenta estava tomando e nessa reunião alguns vereadores também 

foram contrários e hoje eu entrei com um requerimento pedindo a aprovação dos 

vereadores que não deixe efetuar essa compra. Essa postagem em rede social teve cinco 

mil quinhentos e trinta visualizações, sessenta e sete comentários pedindo para que não 

efetue essa compra, duzentos e vinte e seis compartilhamentos, pedindo para que todos 

os vereadores se juntem a essa causa. Sendo que a câmara já possui uma Duster 2013, 

então esse vereador pede para os vereadores que realmente entendam que não tem 

necessidade. Ver. Jocelino – Saudou a todos. Tivemos convenção do MDB domingo, o 

qual confirmou a candidatura do Sartori concorrendo a reeleição, tentando quebrar um 

tabu. Quero também deixar um convite e lembrar a comunidade do bairro Berto Círio, dia 

11 de agosto era um jantar de aniversário de 86 anos do clube esperança. Todos aqueles 

que puderem colaborar com o esporte e estarem lá presentes, que se façam. Quero falar 

um pouco sobre a lei Maria da penha, que hoje completa 12 anos, uma lei importante que 

defende a causa das mulheres. Uma boa sessão a todos. Ver. Pedro – Saudou a todos. 

Queria dizer que eu tenho uma história, eu fui o primeiro catador de Santa Rita, primeiro 

comprador, e estou sendo o primeiro vereador, e isso a gente n constrói do dia para a 

noite, leva tempo. Obrigado. Ver. Leonardo – Saudou a todos. Quarta-feira da semana 

passado tivemos novamente a presença do Jairo Jorge, agora candidato ao governo do 
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estado, pela quinta vez no nosso município, creio que um feito ainda não atingido por 

nenhum pré ou candidato, até porque ele diz que o pai dele é cria de Nova Santa Rita, diz 

que nasceu aqui, então por isso essa afinidade com o município e muito bom receber um 

cara de ideia inovadoras. Acho que o ponto mais importante do nosso evento foi a 

presença do nosso amigo e vice Cesar, esteve presente e fez uma fala muito boa, está 

evoluindo cada vez mais, isso nos deixou muito feliz. Boa sessão a todos. GRANDE 

EXPEDIENTE: Destinado para homenagens conforme Moção nº 007/18. Ver. Jair - 

Quero dar os parabéns para esses profissionais, que foi a primeira vez que nasceu esse 

posto de saúde da criança. Eu escrevi algumas palavras para a homenagem de vocês. 

Através da mensagem quero agradecer, quero que saiba que sua ajuda foi de grande 

importância, e quero que saiba quer pessoas tão especiais como vocês estão sempre 

prontas para fortalecer a união fraterna. Obrigado por sua atenção e seu carinho dedicados. 

Que o universo te cubra de bênçãos e sejam sempre felizes. Eu sei da dedicação, vereador 

Paulinho é outro preocupado. Parabéns vereador Alex pôr o senhor fazer essa homenagem 

a estes profissionais. Obrigado. Ver. Leonardo – Primeiramente gostaria de parabenizar 

o vereador Alex pela homenagem. Hoje depois de 26 anos nós temos uma nova 

Santaritensse, nascida em Nova Santa Rita no posto 24h, um feito de vocês então deixo 

meus parabéns para vocês que fizeram o melhor com o melhor que vocês tinham naquele 

momento. Parabéns a todos. Ver. Pedro – Eu queria dizer que esse é um trabalho que 

exige bastante amor, porque vemos quando alguém da família está doente, as vezes não 

temos coragem de troca roupa ou algo dela, as vezes não, mas mostra que eles fazem com 

amor. São essas pessoas que fazem essa profissão de amor ao próximo. Muito obrigado a 

essas pessoas. Ver. Alex – Hoje venho fazer essa homenagem para os técnicos de 

enfermagem. A recém-nascida Luiza Vitoria, que é a primeira Santaritensse que nasceu 

aqui no nosso município no ponto de saúde no centro. A equipe de saúde, a enfermeira, a 

técnica de enfermagem Solange, Ana, Gerônimo, doutora Marilia, o condutor, tiveram a 

belíssima atuação de dedicação que a muito e muito anos vem se dedicando ali, dando 

seu máximo, hoje num posto que tem pouquíssima estrutura, mas aquelas pessoas que 

trabalham ali, trabalham com o coração, com vontade, e hoje esse vereador vem aqui 

homenagear vocês que já deveriam ter sido homenageados a muito tempo, com o belo 

trabalho que vocês prestam com os moradores da nossa cidade. Vejo pessoa 

comprometidas a dar o máximo para os moradores de Nova Santa Rita. Esse vereador 

está disposto sempre a reconhecer o belo trabalho de vocês, e sempre vou estar disposto 

a ajudar porque entende que vocês são peças fundamentais do nosso município. Parabéns 

para vocês e que continuem assim. Muito obrigado. ORDEM DO DIA: Ver. Jair 

solicitou a inclusão de um requerimento para que sua indicação fosse a votação – Acatado. 

Ver. Alexsandro, solicitou a inclusão de um requerimento. Rejeitado. PROCESSO Nº 

959/18: Veto Total   ao Projeto de Lei   nº 016/2018, de origem Legislativa, o qual 

“Autoriza coleta domiciliar de materiais para exames laboratoriais para pessoas idosas 

com dificuldades de locomoção e/ou portadores de necessidades especiais, através do 

Sistema Único de Saúde, e dá outras providências. Foi acatado o vedo por 7 X 3. 

PROCESSO Nº 960/18: Veto Total   ao Projeto de Lei   nº 015/2018, de origem 

Legislativa, o qual “Institui o “JOMI - Jogos Municipais da Pessoa Idosa” no Município 

de Nova Santa Rita e dá outras providências.” Foi rejeitado o veto 7 X 3. PROCESSO 

Nº 969/18: Veto Total   ao Projeto de Lei   nº 012/2018, de origem Legislativa, o qual 

“Institui o ‘Programa de Envelhecimento Ativo e Saúde da Pessoa Idosa’, no âmbito do 

Município de Nova Santa Rita e dá outras providências.” Foi rejeitado o veto 6 X 4. 

PROCESSO Nº 970/18: Veto Total   ao Projeto de Lei   nº 020/2018, de origem 

Legislativa, o qual “Autoriza o Executivo Municipal a celebrar convênio com clínicas 

médicas visando a implantação do ‘Programa Meia-Consulta’ junto aos pacientes que 
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necessitam de médico especialista do Município e dá outras providências.” A votação foi 

empate 5 X 5- O presidente informou que em virtude do empate a votação será repetida 

na Ordem do Dia da próxima sessão conforme disposição do § 6º, do art. 118 do 

Regimento Interno. PROCESSO Nº 971/18: Veto  Total   ao  Projeto  de  Lei   nº  

009/2018,  de origem Legislativa, o qual “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. Acatado o veto por 9 X 1. PROCESSO Nº 834/18 -PROJ.  LEI Nº 

040/18 – Oficializa o nome da Rua “B” do Loteamento Paineiras como Rua Victório 

Boschetti e dá outras providências. Aprovado por unanimidade. PROCESSO Nº 

838/18:PROJ.   LEI   Nº   044/18     –    Dispõe    sobre    o recebimento de receitas e 

tributos através de cartão de débito e crédito no âmbito do Município de Nova Santa 

Rita/RS e dá outras providências. Aprovado por unanimidade. PROCESSO Nº 866/18: 

PROJ.  LEI Nº 035/18 – Institui a Campanha do “Tênis Solidário” no Município de Nova 

Santa Rita e dá outras providências. Aprovado por unanimidade. INDICAÇÕES: Ver. 

Jair – Que a Empresa de Energia Elétrica RGE Sul efetue a poda de uma árvore localizada 

na calçada da Rua J, em frente ao nº 121 do Loteamento Popular, Bairro Berto Círio. 

Aprovada por unanimidade. Ver. Renato - No sentido de que a secretaria competente 

efetue o recolhimento de galhos existentes na Rua do Açude, em frente ao nº 440, bairro 

Califórnia. Aprovada por unanimidade. Ver. Leonardo - No sentido de que a secretaria 

competente efetue o deslocamento, por motivos de segurança, da parada de ônibus 

localizada dentro do perímetro de circulação da rotatória que dá acesso ao bairro 

Califórnia. Aprovada por unanimidade. Ver. Milton - No sentido de que a secretaria 

competente efetue a instalação de uma câmera de monitoramento próximo ao nº 3890 da 

Estrada da Pedreira, bairro Floresta. Aprovada por unanimidade. Ver. Rodrigo - No 

sentido de que a secretaria competente efetue a colocação de fresa asfáltica na Rua 

Emancipação, Rua Jardim e Rua Ferreira Machado, bairro Floresta. Aprovada por 

unanimidade. No sentido de que a secretaria competente efetue o recapeamento da Av. 

Santa Rita, bairro Floresta. Aprovada por unanimidade. Verª Ieda - No sentido de que a 

secretaria competente efetue a instalação de uma parada de ônibus na Estrada Boqueirão 

do Caju, esquina com a Rua Ametista, do lado direito, sentido Loteamento Maria José, 

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

a implantação de um quebra-molas próximo à Clínica Guadalupe, na Estrada Sanga Funda. 

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

realize estudo para construção de uma capela mortuária no cemitério do bairro Berto Círio. 

Aprovada por unanimidade. No sentido de que a secretaria competente realize estudo para 

a construção de uma escola infantil no bairro Morretes. Aprovada por unanimidade. Ver. 

Mateus - No sentido de que a RGE SUL efetue a poda de uma árvore situada na Rua José 

Prates Sarmento, nº 81, Loteamento Jardim Santa Rita, Centro. Aprovada por 

unanimidade. No sentido de que a secretaria competente estude a possibilidade de 

construir uma pista de skate no terreno situado na Rua Dr. Lourenço Záccaro, ao lado do 

prédio nº 1310, Centro. Aprovada por unanimidade. Ver. Alexsandro - No sentido de que 

a secretaria competente realize a contratação de um médico pediatra para atendimento no 

Posto 24 horas do Centro. Aprovada por unanimidade. MOÇÃO: Ver. Alexsandro - 

MOÇÃO Nº 008/2018:Em homenagem à Matheus dos   Santos   Vargas (Vargas MC), 

campeão “Rima Show de Bola”; Destaque Cristian Souza de Oliveira (Lorient MC); e 

dos apresentadores da RBS TV Marcos Alexandre da Cruz e Fábio Luis Alves Pedroso 

do “Rima Show de Bola”. Requer que a concessão da referida homenagem seja realizada 

durante o Grande Expediente da Sessão Ordinária do dia 28/08/2018. Aprovada por 

unanimidade. PAUTA: Não houve EXPLCAÇÕES PESSOAIS: Ver. Leonardo – Só 
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para colaborar sobre a construção da câmara, gostaria que a mesa diretora, como não 

podemos intervir, que revesse a questão de diárias, como estão falando em economia, que 

fosse visto essa questão, e também como eu estava falando antes sobre questão de mão 

suja, me envergonha um pouco de ver que logo essa investigação do instituto Tiradentes 

vai acabar chegando aqui na nossa cidade. Eu penso assim, hoje foi aprovado o 

requerimento do pessoal, homenagem gratuita, ninguém cobra anda para fazer essa 

homenagem, parabéns ao vereador Alex por fazer a homenagem ao pessoal da saúde, 

ninguém cobra nada para fazer a homenagem, e dia o camarada vai no instituto comprar 

uma homenagem, eu acho uma falta de capacidade pra um vereador comprar um título, 

ele tem que ser reconhecido pelo o que ele faz pela comunidade, aí fica muito fácil vou 

lá e encho a parede da minha casa comprando título. Quem é homenageado tem que ter o 

seu valor, reconhecimento do trabalho, não valor monetário. Temos que ter as mãos 

limpas, não por lavar, mas por não sujar. Boa noite a todos. Ver. Alex – Queria desabafar 

um pouco. Primeiramente quando eu vou pela comunidade que sou chamado, esse 

vereador as vezes é criticado que vai lá procurar problemas e não soluciona, eu queria 

dizer para os senhores que esse vereador sempre vai buscar entendimento para que isso 

seja solucionado. Dessa forma esse vereador critica o que tem que criticar, reconhece o 

que tem que reconhecer, quando o vereador consegue fazer com que o secretario atende 

a comunidade, aquela família, esse vereador fica muito satisfeito e também com a 

humildade que tenho agradeço a secretaria quando sou atendido. A mais de ano uma 

moradora do rio do açude esperava a boca de lobo para entrada do seu pátio, toda água 

que vinha da rua entrava no seu terreno, levando água, pedra tudo, ela vinha solicitando 

isso e o secretario Rivelino me prometeu que faria na sexta-feira, n conseguiu na sexta 

mas fez na segunda, então eu venho a tribuna agradecer.  Fui no Paço da Taquara brigar 

pela galeria, a última chuva forte que deu alagou mais uma vez, danificando casas, fiquei 

sabendo também que estão colocando a galeria no Paço da Taquara, esse vereador 

reconhece e quem ganha com isso é a comunidade. No dia 28 vamos fazer uma grande 

festa aqui para vocês. Parabéns. Ver. Renato – Gostaria de registrar as boas-vindas ao 

Pedrinho, gostaria de colocar aqui que confirmamos com os demais partidos a convenção 

para governo do estado onde vamos numa coligação com o PSDB. Nós não poderíamos 

passar por um momento nessa casa sem falarmos do que foi tudo aquilo que passou no 

fantástico, onde fala tanto de política com mãos limpas, a gente pensa tanto em escolher 

candidatos que não nos envergonhe com sacanagens, com sujeira, aprontando com nosso 

povo e nosso estado. Não pensem que olhamos isso com alegria, o que vinha acontecendo 

aconteceu então em gravações mostrando essa equipe que costuma anualmente escolher 

três vereadores, homenageando uma medalha Tiradentes como eles chamam que é o nome 

da empresa, de minas gerais. Nova Santa Rita está sendo comtemplada por vários e vários 

anos já, e os vereadores espertamente sempre encolhem principalmente os vereadores 

mais novos chegando na casa, pela expectativa, e quem não gosta de ser reconhecido de 

seu trabalho. Em um ano fui medalha de bronze, passou um ano e fui medalha de prata, 

mas sempre pago, passou mais um pouco medalha de ouro, e eu não participei de nenhum 

curso, não fui buscar nenhuma vez a medalha porque eu não conheço a empresa, e nosso 

município também está manchado, o legislativo, não sei o executivo, mas talvez alguém 

poça se agraciar também com essas medalhas pagas e, deu no que deu, ministério público 

já investiga vários municípios. Ver. Jocelino – Infelizmente essas notícias entristecem e 

envergonham cada vez mais a classe política, fica uma coisa muito chata, muito feia e 

infelizmente talvez veremos precioso pra essa legislatura também aqui na câmara e isso 

nos entristece muito, nos envergonha muito, os vereadores aqui falaram e, aqui a única 

coisa que eu posso garantir que dessas mãos desse político, eu entrei e sairei de mãos 

limpas desse legislativo. Quero aqui também parabenizar e dá boas vindas e que não seja 
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só uma, mas outras sessões ao meu colega, ao meu amigo, Pedrinho, o qual a muito tempo 

me conhece, e o que eu mais me orgulho de ser seu amigo por que o senhor nunca se 

envergonhou de ser um reciclador, por que eu também tenho na família reciclador. Boa 

semana a todos. Ver. Rodrigo – Falar sobre essa questão que rolou um vídeo essa semana, 

geralmente não acompanho tudo mas acho que uma vida virtual é diferente da gente viver 

a realidade do dia-a-dia, ali as pessoas colocam tudo o que querem porque elas pensam, 

até muitas vezes elas não tem nem conhecimento no que elas estão postando e se cria essa 

bola de neve de inverdades. Eu vim falar sobre a questão dos carros, onde aconteceu uma 

reunião onde estive presente na semana passada, fomos comunicados da compra desse 

veículo e eu me coloquei sim contra a compra do carro, e essas compras que estão sendo 

feitas do executivo, são carros para a saúde, uma ambulância, um carro para transportar 

doentes, um carro para a brigada militar e um outro carro para o administrativo, que é 

necessário ter os veículos para levar uma pessoa no medico, salvar uma vida, para a nossa 

segurança, não como vem sendo colocado, de maneira agressiva, como se o município, a 

administração não estivesse fazendo nada, essa administração vai para o seu sexto ano, 

eu moro a 38 aqui na cidade e nunca vi nenhum trabalho igual. Mais de 40 ruas sendo 

pavimentadas no município, onde os vereadores votaram contra a pavimentação do porto 

da farinha, aí eles não botam vídeo, emendas de deputados do partido do MDB, do PDT, 

do PRB, do PT, ajudam a construir essa cidade, emendas de outros partidos como 

oposição, não em lembro se trouxeram um centavo para o município. Muito obrigado a 

todos. Ver. Lebrão – Saudou a todos. Eu quero reportar a questão da compra do veículo 

porque olhando um vídeo eu fiquei muito triste, pelo fato que o vereador usou que está 

sendo comprado quatro carros par ao município, para o executivo e um para o legislativo. 

Fui ontem procurar saber a origem desse dinheiro para esses carros do executivo, fui 

informado que essa Duster é para a brigada militar, é emenda parlamentar, duas Spin que 

também é emenda do deputado Marcon, pra saúde, e a ambulância uma emenda que o 

vereador Gugu buscou com seu deputado federal que está vindo para o nosso município, 

então não vejo nenhum problema dessas viaturas virem para o município, porque é 

emenda parlamentar, e a questão do veículo aqui da casa, eu não participei de reunião e 

digo assim, que esse carro está com cinco anos e eu comprei no meu mandato como 

presidente desta casa há cinco anos atrás e andei uma vez só nela, então pra mim é 

independente mas acho que é preciso, mas fiquei mais chateado porque se fala que está 

tirando dinheiro que poderia ser investido na saúde, eu concordo com isso, mas talvez 

essa viatura que venha para o município, para a câmara, tenha mais segurança, para levar 

os vereadores para os cursos, isso ninguém fala, que talvez aquele dinheiro que é usado 

para os cursos, seria investido na saúde também, e eu como vereador gostaria, não é do 

meu tipo viver criticando alguém pelo facebook mas eu tenho poder como vereador me 

pedir aqui nessa casa quanto que cada vereador, cada assessor gastou nesses dois anos e 

pouco que nós estamos aqui, e eu vou pedir, porque tem gente que acha que falando mal 

de pessoas no facebook, denegrindo a imagem vai se promove, não é por aí. Me desculpe 

os vereadores se estou equivocado, eu sou contra porque eu também estou no meu terceiro 

mandato e quantas vezes fui procurado por esse instituto Tiradentes par apegar medalha, 

nunca fui, teve vereadores aqui que foram, não só desse mandato, pagando com verba do 

município. Isso é vergonhoso. Muito obrigado a todos. Ver. Jair – Vim dar um recado 

para a comunidade do loteamento popular, queremos agradecer hoje as campanhas de 

saúde, a secretaria Eliane, pela bela campanha em licitação no Lot Pop, na associação de 

moradores. Cadastraram o pessoal. E amanhã continua a vacinação. O que os vereadores 

falaram aqui eu também fui, não fui buscar, podia até ter caído no erro de repente, sem 

saber, eu não critico quem foi, porque poderia ter caído no erro de ir, quem que ia 

adivinhar que os caras estão fazendo isso e aquilo, mas tem que provar, então e o vereador 
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Renato felizmente não quisemos ir buscar o prêmio. Na reunião da compra do carro eu 

também participei, eu sou contra a compra. A primeira fase da construção da câmara está 

pronta e agora temos dinheiro para começar a segunda fase, quer dizer que então é gestão 

boa, gestão de qualidade. Quero desejar uma boa semana a todos.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. 
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