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ATA Nº 010/2018 – 5ª SESSÃO ORDINÁRIA – 21/MARÇO/2018 – Aos vinte e um dias do 
mês de março do ano de dois mil e dezoito, na sede da Câmara de Vereadores de Nova Santa 
Rita, realizou-se a 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. ATA 008/2018 foi aprovada por unanimidade. 
EXPEDIENTE: Foi feita a leitura do Boletim nº 007/18 no Expediente. Ver. Renato Machado 
solicitou a leitura dos decretos. Acatado. Verª. Ieda Bilhalva solicitou a leitura de um 
comunicado da prefeita municipal Margarete Simon Ferretti, no qual informa que se ausentará 
do Município para participar de missão oficial internacional em Cambridge, Massachussetts, 
EUA, a convite da Universidade Harvard, nos dias 6 e 7 de abril de 2018. Acatado. 
COMUNICAÇÕES DE LIDERANÇAS: Verª. Ieda Bilhalva saudou todos os presentes. 
Enalteceu que estão nesse momento aqui de Comunicação de Liderança, dizer que com muita 
honra na última segunda-feira, dia dezenove, recebeu do partido PRB, da executiva Estadual e 
da de Canoas, um troféu, de Dez Mulheres Dez, de dois mil e dezoito, de Canoas, que foi muita 
honra ter recebido esse troféu pelo destaque como mulher, que primeiro lugar como mulher, e 
como uma mulher na política, como a cada dia estão na conquista desse espaço na política, e 
que parece que a cada dia tem que provar com muito trabalho que são capazes de ocupar o lugar 
onde estão, que vivem em uma sociedade que a cada dia a mulher tem que marcar espaço, tem 
que mostrar trabalho, e que isso verificou com a vereadora lá que foi morta pelos que se dizem 
espertos, que então tem que a cada dia ocupar o espaço e mostrar, e que agradece ao 
reconhecimento da Executiva do PRB por esse seu trabalho. Ressaltou também que hoje está lá 
em Brasília o secretário do Meio Ambiente e o diretor do Meio Ambiente, porque está 
acontecendo o Fórum das Águas, amanhã dia vinte e dois de março é o Dia Internacional das 
Águas, que comemora-se o Dia Mundial das Águas, e é de extrema importância preservar as 
águas, dia dezessete de março foi o Dia do Rio dos Sinos, um rio que nasce lá no Caraá e banha 
trinta e dois municípios, sendo que é essa água que abastece Nova Santa Rita, que então sempre 
diz: ‘jogamos o saneamento lá dentro e bebemos essa água’, então aquelas pessoas, só para ficar 
uma conscientização de educação ambiental, frisar aqui na tribuna que todo saneamento básico 
de Nova Santa Rita ele tem que ser tratado dentro do pátio, que ele não pode ir, o saneamento 
cloacal, sair para o esgoto pluvial, que é o que tem hoje, porque senão ele vai in natura direto 
pro Rio dos Sinos, que então a captação da água do Rio dos Sinos para a Corsan é ali no bairro 
Berto Círio, bem em frente quase a Corsan uns cem metros dali a água é captada e a água é 
tratada ali dentro da Corsan, então tem sim que fazer a sua parte. Disse que ontem quando estava 
saindo do Parque Olmiro Brandão, porque tinha aquela grande festa em homenagem aos vinte 
e seis anos de Nova Santa Rita, que está indo atrás de um carro e a estrada tava embarrado, 
porque fizem no planeta Terra, e é uma coisa que diz, que se vivem no planeta Terra que bom 
que tem estrada de terra em Nova Santa Rita, porque quando parar de ter planeta Terra nas 
estradas, aí que vai ver o que que é poluição e aquecimento global, que então estava bem 
embarrado, estava dirigindo com cuidado, porque devido à chuva estava resvalento o caminho 
ali, e que um carro na sua frente abriu a janelinha e começaram, uma latinha de refri, um 
saquinho de salgadinho, e que se indignou, que se esquece que no momento quando ocupa 
cargos políticos tem que ter umas certas restrições, mas que esquece, abriu uma buzina, 
ultrapassou o carro e parou na frente, e ele não entendeu o que tava acontecendo, e disse assim: 
‘por gentileza, o senhor olha o que o senhor tá fazendo’, e ele disse: ‘ai, o que que eu fiz’, disse: 
‘jogou resíduo na estrada que vai ir para dentro do rio amanhã e que o senhor vai beber água’. 
Afirmou que no momento, porque é uma coisa que se indigna e é uma coisa que tem que pregar 
aqui dentro da câmara, porque não consegue separar o resíduo sólido e resíduo orgânico, e que 
não adianta discursarem, tem que praticar e com certeza aquilo foi parar dentro de um bueiro, 
porque não pode pegar por causa devido ao barro e o trânsito, mas que fica o seu recado, 
preserve o Rio dos Sinos, que vão preservar a natureza, porque dela dependem. Ver. Leonardo 
Vieira saudou todos os presentes. Enfatizou que relatar um pouco de como foi a semana aí, que 
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semana passada foi a Brasília, conseguiu trazer uma verba aí, também parabenizar o vereador 
Gugu, o deputado Marcon que a semana passada, que juntando essas emendas aí deu quase um 
milhão de reais destinado a área da saúde, que então pensa que tem que trabalhar assim, 
trazendo verba pra que a comunidade seja melhor assistida na área da saúde. Disse que também 
hoje lembrar que hoje é o Dia Mundial da Síndrome de Down, e tem um projeto no Município 
também de autoria do vereador Renato, de julho de dois mil e dezessete, que esse projeto de 
autoria do vereador, e também tem aqui uma carta, uma moção de repúdio à desembargadora 
do Rio de Janeiro, a Marília Castro Neves,, que teve a infelicidade de fazer uma publicação na 
sua página que diz assim: ‘voltando para casa, porque viemos de uma democracia, no rádio a 
única opção é a Voz do Brasil, eis que se não quando ouço que o Brasil é o primeiro em algumas 
coisas, apuro os ouvidos e ouço a pérola, o Brasil é o primeiro país a ter uma professora 
portadora de Síndrome de Down, poxa vida’, diz ela, ‘pensei, legal, são os programas de 
inclusão social, aí me perguntei o que será que essa professora ensina e a quem, esperem um 
momento, fui ali me matar e já volto’, que aí vejam o grau de instrução de uma desembargadora, 
que pra ela ter esse tipo de atitude, com essas pessoas que são especiais, e tem, uma pessoa lhe 
pediu, disse: ‘Leonardo, se tu for falar da Down, tu não fala que eles são portadores’, que são 
portadores de muito carinho, de fidelidade, de amor infinito, porque tem a felicidade de ter dois 
amiguinhos Down, e que sabe como é que é a retribuição de carinho dessas pessoas, porque são 
sim portadores duma ineficiência, que nunca sabem quando vai estar, e eles são fiéis, são muito 
fiéis, que eles não definem e não tem medida do amor que eles dão. Citou que então seria essa 
a sua contribuição, e que também o seu repúdio à essa desembargadora que teve essa 
infelicidade de fazer essa colocação nessa página dela. Ver. Jair de Oliveira saudou todos os 
presentes. Relatou que essa semana e a semana passada a cidade estava em festa, que acabou 
agora ontem, terça-feira, mas tiveram muitas atividades no Município, principalmente as 
inaugurações, começam aí, que a presidente estava lá, vereadores tiveram presente lá também, 
vereador Lebrão, vereador Pedal, inauguraram a rua, a pavimentação da Rua da Califórnia ali, 
aquele trecho ficou muito bonito ali, os trechos que foi inaugurado ali. Comentou que também 
na segunda-feira foi inaugurada a quadra poliesportiva do Miguel Couto, que vereador Pedal lá 
estava, a vereadora Ieda presidenta não foi que tinha outro compromisso lá, foi receber seu 
prêmio, e os vereadores que estavam lá viram e impressionante a comunidade lá, o 
contentamento daquela comunidade do bairro Berto Círio e lotado, que daí o que lhe chamou a 
atenção, a comunidade estava lá presente, porque sempre tem aquela crítica que nas 
inaugurações só tem CC, não, que lá estava a comunidade, e realmente ficou muito bonito 
aquele espaço lá pra fazer a educação física, aliás, pra todo tipo de coisa do colégio lá ficou 
especial aquilo lá, que daí tinha aquela reclamação que demorou a obra e coisa, mas isso aí, 
serviço público é isso aí, uma Gestão que é comprometida ela não paga antes, que ela só paga 
depois que tá pronto o serviço, porque se não eles pegam o dinheiro e largam embora e não 
fazem nada. Salientou que também foi inaugurado um espaço bonito, um espaço amplo, foi no 
Olmiro Brandão, lá quem esteve, a comunidade, muita gente esteve lá, a presidente e vereadores, 
que é aquele espaço lá que hoje está lá construído, o galpão foi um espaço de muita crítica, e 
que os senhores vereadores lembram que foi feito vistoria, que tinha um galpão lá cheio de 
cupim e foi criticado, que acha que a crítica também é válida, mas agora está lá o galpão, e tinha 
pessoas aqui em Nova Santa Rita que não acreditavam que a prefeita ia construir lá aquele 
espaço que tá lá hoje, que foi inaugurado no sábado à noite, que tinha pessoas emocionadas da 
comunidade lá, as pessoas mais de idade lá dizendo: ‘eu achei que eu ia morrer e não ia ver um 
espaço tão bonito’,  então foi inaugurado lá o galpão de eventos Olmiro Brandão. Mencionou 
que terça-feira também aquele bolo de aniversário de vinte e seis metros, a comunidade 
prestigiou muito a Semana do Município, teve várias atividades, que então daí ouve algumas 
críticas que não tão fazendo mais que a obrigação de fazer isso, que sabe que não tão fazendo 
mais que a obrigação, é uma obrigação de aplicar bem o dinheiro público, então tão no caminho 
certo, estão aplicando bem o dinheiro público, que então às vezes cai por terra as críticas que 
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está aí. Falou que não é promessa porque não são santo, é compromisso de campanha, é 
compromisso de campanha, não é promessa, é compromisso de campanha que foram lá nas 
casas e falaram pra comunidade, com as pessoas, que ia ser feito, e tá sendo feito, nem tudo, 
mas na medida do possível tão fazendo. Ver. Jocelino Rodrigues saudou os presentes. 
Ressaltou que como é o espaço reservado ao partido não poderia primeiramente começar a sua 
fala agradecendo ao apoio do seu colega vereador Cabeludo, ao apoio do partido e por mais um 
ano o deixar como líder do partido. Ponderou que também gostaria de destacar aqui uma 
emenda do Jones Martins destinado ao Município, em apoio ao governo do MDB como base 
do governo, uma emenda destinada de seiscentos mil reais, essa emenda vem a calhar, vem 
desafogar um pouco as contas, vem aliviar para que ali na frente do caixa único possa se usar 
uma parte do dinheiro pra pavimentação, e que cita como exemplo a Deoclécio Rodrigues, que 
é uma rua que há muito tempo já entra com indicação na Casa, não só sua, mas de outros colegas 
vereadores, para que essa obra aconteça, junto também falaram sobre ambulância que já foi 
anunciado aqui na Tribuna, conseguidos também através do deputado federal Jones Martins do 
MDB, para que venha para o Município, podendo ter ambulância disponível pro pessoal do 
posto do Berto Círio, uma probabilidade de até o final do ano terem mais isso. Afirmou que 
quer destacar também aqui que algumas das festividades que teve no Município na semana 
passada, o passeio ciclístico foi através do secretário de esportes que mobilizou boa parte da 
juventude, onde todos participaram, que parabeniza também a Marcha para Jesus que todos os 
evangélicos, todo mundo participou, que foi uma bonita festa, uma bonita caminhada. Disse 
que quero agradecer também ao Governo do Estado que está concluindo uma obra de quarenta 
e dois mil a pedido desse vereador, através do deputado estadual Tiago Simon, que era pra 
arrumar a hidráulica, elétrica e telhado que estava quebrado da escola Nova Sociedade, que 
quer também agradecer ao Executivo pelo término da quadra da escola que ficou muito bonita, 
que quem acompanhou o trabalho desse vereador sabe o quanto também peleou junto com 
outros vereadores daquele bairro que também foram junto ao Executivo para que aquela obra 
acontecesse, os alunos, professores, diretores, comunidade ficou muito grata com aquela obra, 
que ficou realmente muito bonita, uma obra muito bonita entregue praquela comunidade. 
Enalteceu que então essa é uma prova que o Executivo, a prefeita Margarete, mesmo na sua 
reeleição não tirou o pé do acelerador, que continua fazendo investimento na cidade, que 
continua apoiando o projeto que o MBB hoje é base do governo, que apoia o governo aqui em 
Nova Santa Rita, o MDB está junto sim com governo para apoiar e continuando sempre 
ajudando, que quem ganha com isso não é o partido A, B ou C, mas sim é o povo, que então 
parabeniza também o PDT que foi a Brasília, também buscou a sua emenda, a poucos dias atrás 
tiveram a emenda do PRB contribuindo também, tiveram a emenda do deputado federal Marcon 
que veio muito a calhar a um posto do Caju lá, que é uma peleia de muito tempo do deputado 
também. GRANDE EXPEDIENTE: Todos os vereadores declinaram. ORDEM DO DIA: 
PROCESSO Nº 024/18: De autoria do Poder Executivo - Veto Total ao Projeto de Lei Nº 
066/2017, de autoria Legislativa, o qual dispõe sobre a política de prevenção à violência contra 
educadores e dá outras providências. CCJ – Parecer favorável. Votação secreta, Ver. Jocelino 
Rodrigues e Ver. Ildo Maciel da Luz realizaram o escrutínio. Veto acatado por sete votos 
favoráveis e três contrários. PROCESSO Nº 025/18: De autoria do Poder Executivo - Veto 
Total ao Projeto de Lei Nº 064/2017, de autoria Legislativa, o qual dispõe sobre a 
obrigatoriedade de divulgar a relação de medicamentos disponíveis na Farmácia Básica Pública 
Municipal de Saúde no site da Prefeitura, bem como na Secretaria de Saúde e nos Postos de 
Saúde, e dá outras providências. CCJ – Parecer favorável. Os vereadores discutiram: Ver. 
Jocelino Rodrigues ressaltou que sobre o projeto, todos estão cientes da questão da lista de 
medicamento para que seja divulgado a lista, que acredita que não há problema nenhum quanto 
ao Executivo, até pelo contrário isso, pra ajudar a comunidade, que trabalha em farmácia, vê 
muitas vezes pessoas com mínimas condições não sabendo que há disponível na Farmácia 
Básica medicamentos, que então pede aos colegas vereadores que repense bem essa questão do 



ATA 010/2018    IFD - 4/7 

veto e diga não ao veto, para que seja divulgado no site da Prefeitura, junto ali à Secretaria de 
Saúde, tanto nos postos de saúde, a divulgação da lista para que todos realmente tenham acesso, 
que isso é uma questão de transparência da Administração, porque não adianta votarem, 
suplementarem verbas e tudo mais, para que se compre mais medicamentos e não divulgarem 
isso, que então a comunidade precisa saber a lista disponível, precisa saber que tem 
medicamento na farmácia disponível, e que acredita que os colegas vereadores irão apoiar nessa 
questão. Votação secreta, Ver. Leonardo Vieira e Ver. Renato Machado realizaram o escrutínio. 
Veto acatado por seis votos favoráveis e quatro contrários. PROCESSO Nº 026/18: De autoria 
do Poder Executivo - Veto Total ao Projeto de Lei Nº 067/2017, de autoria Legislativa, o qual 
proíbe o ingresso em exposições de obras de arte e espetáculos que disponham de conteúdo 
impróprio para crianças e adolescentes no âmbito do Município de Nova Santa Rita e dá outras 
providências. CCJ – Parecer desfavorável. Os vereadores discutiram: Ver. Jocelino Rodrigues 
explicou que esse é mais um projeto de sua autoria, junto com o vereador Renato Machado, 
nessa questão e foi uma polêmica nacional as obras de artes sobre homens nus e outras coisas 
mais que não quer no município, por não querer, não só ele, mas que a comunidade não aceita 
isso, que o projeto veio ao encontro dessa Casa do qual foi vetado pelo Executivo, então, 
colegas vereadores, por mais que saiba que a base hoje é maior, mas porém, igual é sua 
obrigação vir aqui pedir para aqueles que leram o projeto, que diga não ao veto, para que essas 
coisas não acontecem no município, que inclusive esse mesmo projeto que tem uma emenda 
que fala sobre exposições de fotos de dias de festividade, como exemplo o carnaval, então é 
mais um projeto a pedido da comunidade, e que pede o apoio dos colegas vereadores. Votação 
secreta, Ver. Mateus Marcon e Ver. Alexsandro Ávila realizaram o escrutínio. Veto acatado por 
sete votos favoráveis e três contrários. PROCESSO Nº 1868/17: PROJETO DE LEI Nº 
063/17 – De autoria do Ver. Jair de Oliveira - Oficializa o nome das Ruas A, B, C, D e E do 
Loteamento Lago da Califórnia, como Ruas Azaleias, Bromélias, Camélias, Dálias e Orquídeas, 
respectivamente e dá outras providências. EMENDA: De autoria do Ver. Jair de Oliveira – No 
qual seja modificada onde lê-se: Azaleias, leia-se Alfazemas, no Artigo 1º. Emenda aprovada 
por unanimidade. CCJ – Parecer favorável. CFO – Parecer favorável. COSP – Parecer favorável. 
Os vereadores discutiram: Ver. Jocelino Rodrigues frisou que vai ser favorável ao projeto, que 
é um projeto de extrema importância pro Município, que é um projeto que sabe que não será 
vetado, é um projeto sei que vai passar por essa Casa, que parabeniza o vereador lá no seu 
loteamento onde mora, mas o nome das ruas que isso vai facilitar a vida daquele pessoal ali e é 
de grande importância pro município, que então seu voto é favorável ao projeto. Ver. Jair de 
Oliveira enalteceu que vem aqui usar essa tribuna pra defender este projeto aqui, que parece o 
vereador que o antecedeu é contra fazer melhoria pra cidade e pros bairros, mas que tá aqui, 
vereador que trabalha é assim, tá aqui assinatura, abaixo-assinado dos moradores, que tá desde 
o ano passado, felizmente tem base e é um projeto bom pro município, que o que é bom aprova, 
o que não é bom não aprova, que então não vem aqui é o vereador Jair vem fazer aqui, é a 
comunidade que pediu, que tá aqui todo levantamento, o projeto sendo trabalhado, tá assinado 
dos moradores, que então tá aqui, tantos vereadores aqui, o vereador Renato tem cinco mandato 
nessa Casa, já fez isso, dois mil e quatorze quando era vereador, tá falando do projeto, que o 
projeto ele é bom, vai facilitar a vida dos moradores, tantos projetos que já foram aprovados 
aqui nessa Casa igual a esse aqui, trocando nome de rua, porque é Rua A, B e C é pra começar 
os loteamentos e depois tem que trocar os nomes pra chegas as correspondências até as casa 
dos moradores, que tem certeza que é um projeto bom e pede aprovação dos vereadores dessa 
Casa. Projeto com a emenda aprovado por unanimidade. Ver. Renato Machado solicitou a 
inclusão de um requerimento, no sentido de que seja incluído na Ordem do Dia da presente 
sessão, requer a transferência da homenagem aos servidores públicos municipais, Jorge Luiz 
Dutra Beche, Osório Machado Ramos e Valdir, para o dia 27 de março próximo, no espaço do 
Grande Expediente. Aprovado por unanimidade. Ver. Paulo Vargas: Conforme disposições do 
requerimento aprovado em 13 de março de 2018, que estabelecia homenagem aos servidores 
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públicos municipais Jorge Luiz Dutra Beche, Osório Machado Ramos e Valdir Moura no dia 
21 de março de 2018, requer a transferência dessa homenagem para o dia 27 de março próximo, 
no espaço do Grande Expediente. Aprovado por unanimidade. INDICAÇÕES: Ver. Ildo 
Maciel da Luz: Foram lidas em bloco. No sentido de que a secretaria competente realize a 
pavimentação asfáltica da Rua Nove de Dezembro, Centro. - No sentido de que a secretaria 
competente disponibilize conexão de internet wi-fi gratuitamente no Parque Olmiro Brandão, 
Centro. Aprovadas por unanimidade. Ver. Renato Machado: Foram lidas em bloco. No sentido 
de que a secretaria competente efetue o patrolamento e a colocação de britas em toda a extensão 
da Rua Antônio Modesto Nunes, Vasconcelos Jardim, bairro Morretes. - No sentido de que a 
secretaria competente efetue a roçada e a limpeza em toda a praça do Loteamento Jardim Santa 
Rita, Centro. - No sentido de que a secretaria competente realize a limpeza do valo existente na 
Rua da Cerejeira, em frente ao nº 480, bairro Caju. Aprovadas por unanimidade. Verª. Ieda 
Bilhalva: Foram lidas em bloco. No sentido de que a secretaria competente efetue a instalação 
de uma parada (sentido Canoas/Nova Santa Rita) na Rua dos Pinheiros, em frente à Escola 
Campos Salles, bairro Califórnia. - No sentido de que a secretaria competente efetue a 
instalação de uma parada de ônibus na Estrada Pro Álcool, próximo ao nº 128, no Assentamento 
Capela, bairro Sanga Funda. - No sentido de que a secretaria competente efetue a instalação de 
lixeiras em torno das paradas de ônibus da cidade. - No sentido de que a secretaria competente 
efetue a instalação de uma nova parada de ônibus na Estrada Picadão, esquina com a Rua Arca 
dos Reis, bairro Caju. Aprovadas por unanimidade. Ver. Alexsandro Ávila: Foram lidas em 
bloco. No sentido de que a secretaria competente efetue a instalação de redutores de velocidade 
na Rua Dr. Lourenço Záccaro, antes da esquina da Rua Justino de Souza Batista e depois do nº 
1101 da Dr. Lourenço Záccaro. - No sentido de que a secretaria competente realize estudo para 
viabilização da extensão da rede de água no Beco do Nilo, Centro. - No sentido de que o DNIT 
efetue o alargamento da faixa lateral onde se localiza o monumento da Santa, sentido Centro de 
Nova Santa Rita para a BR-386, sentido Capital. Aprovadas por unanimidade. Ver. Leonardo 
Vieira: Foram lidas em bloco. No sentido de que a secretaria competente providencie, em 
caráter de urgência, a instalação de uma rede de iluminação pública na Av. Getúlio Vargas, do 
trecho do quartel até a empresa InterCement. - No sentido de que a RGE Sul efetue o 
recolhimento dos galhos e resíduos logo após a poda realizada pela empresa, para que evite 
bloqueios nas calçadas. - No sentido de que a secretaria competente analise a possibilidade de 
distribuição de uniformes para os servidores da Secretaria de Obras. - No sentido de que a 
secretaria competente analise a possibilidade de efetuar a pavimentação das ruas que dão acesso 
aos túmulos no cemitério do Caju. Aprovadas por unanimidade. Ver. Rodrigo Aveiro: Foram 
lidas em bloco. No sentido de que a secretaria competente efetue a ampliação da Escola José 
Bonifácio e cobertura da quadra poliesportiva da escola, bairro Pedreira. - No sentido de que a 
secretaria competente efetue a revitalização e alargamento da Rua Rodolfo Boyen, bairro 
Pedreira. - No sentido de que a secretaria competente faça a atualização e a reativação da Lei 
nº 714, de outubro de 2004, que cria o Conselho Municipal de Desporto – CMD e dá outras 
providências. - No sentido de que a secretaria competente efetue a instalação de rede fluvial em 
toda a extensão do Beco do Esperança, bairro Berto Círio. Aprovadas por unanimidade. Ver. 
Milton Remelink: Foram lidas em bloco. No sentido de que a secretaria competente efetue a 
pavimentação da Estrada Itapuí, bairro Caju – Itapuí. - No sentido de que a secretaria 
competente efetue a pavimentação da Rua Cerejeiras, bairro Caju. Aprovadas por unanimidade. 
Ver. Jocelino Rodrigues: Foram lidas em bloco. No sentido de que o Poder Executivo verifique 
a possibilidade de informar no site da prefeitura a lista de medicamentos disponíveis na 
farmácia básica municipal e também em todas as unidades de saúde do Município. - No sentido 
de que o Poder Executivo realize, com urgência, uma reunião com a Corsan para resolver o 
problema sério de água que hoje existe no bairro Morretes. O autor discutiu: Ver. Jocelino 
Rodrigues declarou que essa primeira indicação sobre a lista de medicamentos, já que não pode 
ser por projeto, e acabou de ser votado na Casa, que fica a indicação aqui pro Executivo, 
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cabendo somente ao Executivo divulgar essa lista de medicamentos. Falou que essa segunda 
indicação fala sobre a questão da água do bairro Morretes, que isso é um convênio que a Corsan 
tem com a Prefeitura desde dois mil e nove, é um convênio por vinte e cinco anos, e que há tão 
pouco tempo já vem dando tanto problema, que a água é algo básico e as pessoas ficar dois, três 
dias sem água ou pagando uma água numa situação horrível, é uma total falta de respeito, que 
então pede aos colegas vereadores que votem a favor dessa indicação para que o Executivo 
chame a Corsan aí pra falar sobre essa questão. Aprovadas por unanimidade. Ver. Mateus 
Marcon: No sentido de que a secretaria competente efetue o corte de uma árvore localizada na 
Rua José Prates Sarmento, em frente ao nº 103, Centro. Aprovada por unanimidade. Ver. Jair 
de Oliveira: Foram lidas em bloco. No sentido de que a secretaria competente realize a 
implantação de estacionamento oblíquo na Rua Padre Nicolau Flach, Centro. - No sentido de 
que a secretaria competente analise a possibilidade de construir uma Unidade Básica de Saúde 
no Loteamento Popular, bairro Berto Círio. Aprovadas por unanimidade. Verª. Ieda Bilhalva 
solicitou a leitura do Ofício enviado pelo Deputado Federal Dionilso Marcon, congratulando o 
Município pela passagem do aniversário de 26 anos de emancipação e sobre a emenda 
parlamentar para construção do posto de saúde no Caju. Acatado. EXPLICAÇÕES 
PESSOAIS: Ver. Milton Remelink saudou os presentes. Declarou que o vereador Gugu trouxe 
uma emenda pro partido, oitocentos mil, que fica contente, seu camarada, de vez em quando 
tem, tão juntos, o que traz pro Município é bem-vindo. Falou que ficou muito contente no 
aniversário de Santa Rita, passeio ciclístico, a cancha de esporte, a Marcha para Jesus, o 
deputado Marcon não pode esquecer, que desde que entrou na política o seu sonho era um posto 
saúde pro Caju, porque sabe o dia a dia lá que não é fácil, deputado Marcon, setecentos e 
quarente e seis mil, por isso que diz. Relatou que teve no Olmiro Brandão, aquele galpão 
maravilhoso, que era muita gente, que festa linda e a prefeita faceira lá dentro, que quando diz 
que defende o projeto é pra melhoria, sempre foi assim e vai ser, se não for os vereador tão 
unido, que parabeniza pros onze vereadores que a coisa está ficando cada vez mais bonito. 
Falou que fica, sempre diz: ‘vereador Cabeludo orgulhoso de tá aí em Santa Rita’, receber 
aquele abraço, um aperto de mão, que nem recebeu sábado, que era muita gente reconhecendo 
o seu trabalho no dia a dia, e via nele, que é o cara que tá com eles, na boa e na ruim, que 
agradece por eles e dizer, junto vereadores, vão lutar pelo povo de Santa Rita, que tão unidos 
sim, às vezes vem uma advertência, mas vão deixar para lá, que isso aí tá muito bonito e vai 
continuar. Ver. Renato Machado saudou todos os presentes. Enalteceu que até nem ia falar, 
mas tem coisas que tem que considerar e colocar a opinião com relação a isso, aí daqui um 
pouco já vão taxar que vereador de oposição só vem na tribuna pra criticar, mas não é bem 
assim, que entendem e viu aqui uma pequena discussão com relação à troca de nome de rua, 
que esse projeto anterior que foi votado solicitaram ao Jair que não tivesse nomes repetitivos, 
porque é muito ruim, que Nova Santa Rita tá acontecendo que tem várias localidades com 
nomes iguais de rua e ocasiona um transtorno, que a poucos dias atrás o cara botou pelo GPS, 
uma carreta na Rua Max Bloedow e caiu lá na Bloedow na frente, próximo do cais ali, a Corsan 
tinha aberto um valo, o cara na primeira viagem do emprego do cara, tava desempregado o cara 
quase chorando, o cara foi desviar do ônibus e tinha um valo da Corsan e o cara caiu dentro do 
valo e a carreta quase tombou, que então por isso as ruas repetitivas, pra quem vem de fora, o 
cara não é daqui, o cara vinha pra Reiter, na Max Bloedow e aconteceu, felizmente que 
conseguiram arrumar um trator lá e puxar ele, botar ele na estrada pra ele seguir viagem. Frisou 
que então por isso esse projeto que foi votado agora, o repetitivo da Rua Azaleia, que já tem na 
Califórnia, a Max Bloedow, a Rua Jardim tem uma lá no loteamento lá na Floresta, tem uma 
Rua Jardim aqui no Centro também no Bela Vista, né, tem também a Cerejeira do Caju, tem 
uma Cerejeira aqui no Centro também. [Ver. Leonardo Vieira pediu aparte. Alegou que tem a 
Primavera também na Floresta também.] Comentou que mais uma, esses nomes repetitivos é 
bem complicado, quando cai projeto na Casa, porque são ruas pra quem mora aqui até sabe o 
que é bairro Morretes, Califórnia e Caju, quem vem de fora não sabe, que aí o cara vem fazer 
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uma entrega e infelizmente o cara, o cara coitado deu pena, porque o cara falou que primeiro 
tava desempregado, e a primeira viagem ficou empenhado, então por isso. Justificou que 
também a regularização que é o mais importante, que tem casos de ruas no bairro Morretes que 
foi, tinha o nome número e letras e depois passou a ter nome, e hoje aconteceu com ele um caso 
em que foi ligar uma luz numa casa não consta no sistema da RGE, consta aquela letra antiga, 
não o nome atual que tá no carnê do IPTU, tá na ligação nova da Corsan, que então tem que 
cuidar muito esse tipo, essa diferenciação que pode causar um transtorno pro morador. Citou 
que outra coisa, que também gostaria de deixar relatado aqui é a questão ali do trevo da 
Califórnia, tá sendo feito uma melhoria, uma rotatória, mas que tá totalmente desprotegido, sem 
sinalização, tem uma plaquinha só de sinalização, quem vinha de Morretes pra Santa Rita tinha 
que fazer o retorno e passar por aquele retorno que tinha pra acessar de novo, sair em direção 
ao Berto Círio, pegava o retorno e acessava a Getúlio Vargas, e que agora tiraram aquele 
canteiro do meio e as pessoas tão vindo duas pistas onde tinha o trevo ali, sem sinalização, que 
hoje ocasionou um caso ali de uma pessoa que de lá que não conhece, passou direto o trevo em 
direção a Santa Rita. Disse que portanto, até sabe que espera que não seja tão demorado assim, 
porque não sabe que tipos de mudanças vão ser feitas ali, mas que acha que é só a rotatória, a 
rotatória é pra quem tá na preferência, então, e ali circulam na localidade caminhões que vem, 
acessam de Berto Círio pra Morretes caminhões que vão pra InterCement lá que pode ocasionar 
um transtorno, que então quer aqui colocar pra base do governo que busque o secretário, pelo 
menos sinalização que proíba com alguns tonéis, alguma coisa sinalizando ali, pra evitar de dar 
um transtorno, porque vai dar um acidente ali, que não tá agourando de dar um acidente ali, 
mas se não sinalizar vai acontecer, e aí quem vai ser o responsável, aí os vereadores que tão 
avisando, aí vão dizer assim: ‘ah, não é’, que tão, que espera que fique melhor o transporte ali 
o retorno pras pessoas daquela comunidade, só que simplesmente arrancaram tudo que tinha e 
botaram uma rotatória ali e só tem uma sinalização, então as pessoas que vem de Morretes, que 
ainda faz o sistema antigo, vai pela rotatória ainda, mas tem pessoas indo direto por falta de 
sinalização, que então pede aqui que seja colocado, a empresa que acha que é a Coessul que tá 
fazendo, e não tem placa de quem tá fazendo, de ninguém, que então nem pra responsabilizar 
futuramente, que espera que não aconteça aquele acidente pra que eles possam, então, dá uma 
melhorada naquele local ali e que as obras possam seguir, que em breve já esteja resolvido o 
problema. 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 dezenove horas e quarenta 
minutos. 
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