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ATA Nº 017/2018 – 12ª SESSÃO ORDINÁRIA – 08/MAIO/2018 – Aos oito dias do mês de 
maio do ano de dois mil e dezoito, na sede da Câmara de Vereadores de Nova Santa Rita, 
realizou-se a décima segunda 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 016/2018, Ver. Jair de Oliveira solicitou, em 
nome da bancada do Partido dos Trabalhadores, a leitura na íntegra da Explicação Pessoal do 
Ver. Alexsandro Ávila. Acatado. Aprovada por unanimidade. EXPEDIENTE: Foi feita a 
leitura do Boletim nº 014/18 no Expediente. Verª. Ieda Bilhalva solicitou a leitura do Ofício 
Nº 08/2018 – CMS. Acatado. Verª. Ieda Bilhalva solicitou a inclusão de um requerimento, 
referente ausência durante a Sessão Ordinária do dia 2 de maio de 2018, devido ao falecimento 
de seu pai. Acatado. Ver. Jair de Oliveira solicitou a inclusão de duas indicações, no sentido 
de que a secretaria competente realize a revitalização e construção de calçada e colocação de 
cercamento e iluminação na praça situada no Loteamento Popular, ao lado da Associação de 
Moradores, no bairro Berto Círio; no sentido que a Corsan execute reparos no asfalto próximo 
ao nº 296, na Av. Santa Rita, Centro. Acatadas. Ver. Ildo Maciel da Luz solicitou a inclusão de 
uma indicação, no sentido de que a secretaria competente retire a parada velha e efetue o corte 
de árvore no terreno em frente à Escola Nova Sociedade, bairro Sanga Funda. Acatada. Ver. 
Paulo Vargas solicitou a inclusão de três Projetos de Lei, Projeto de Lei Nº 026/2018, que cria 
homenagem ao servidor de segurança pública (brigadianos) que prestaram serviço no município 
de Nova Santa Rita, ao final de suas atividades profissionais; Projeto de Lei Nº 027/2018, que 
disciplina a colocação de placas explicativas em obras públicas do Município e dá outras 
providências; Projeto de Lei Nº 028/2018, que estabelece a obrigatoriedade de colocação de 
placas em obras públicas municipais realizadas, contendo a exposição dos motivos pela 
interrupção da obra. Acatadas. COMUNICAÇÕES DE LIDERANÇA: Ver. Leonardo 
Vieira saudou todos os presentes. Relatou que gostaria de começar dando os parabéns pro 
Mateus pela sessão passada, prova de fogo, e também pedir desculpa, porque não é da sua índole 
interromper os colegas quando estão falando, mas que infelizmente acaba fraquejando, que 
então pede desculpa, porque não pode falar nas explicações pessoais porque havia declinado, 
então pede desculpa e novamente o parabeniza, e que também leva o seu sentimento à 
presidente Ieda pelo ocorrido com seu pai. Disse que então gostou de falar um pouco sobre 
sábado, o trabalho que desenvolveram lá no bairro Pedreira, que tive a visita do César lá, 
também do vereador Gugu que tava ali desenvolvendo a função, do Gugu da Farmácia, que tava 
ali com a sua motinho e fazendo ali o seu trabalho, que então agradecer a presença do vereador 
também lá que deu uma passada pra dar um abraço lá, e foi uma manhã de sábado muito 
proveitosa que conversaram com a comunidade ali, que atenderam bastante pessoas e essa é a 
ideia, encurtar esse caminho entre Legislativo e comunidade, porque o pessoal nesse horário 
das dezoito horas que começa, que é o início da sessão aqui, muitos não têm como vir até a 
sessão e assistir e tal, que então esse é o projeto de levar o gabinete ou o Legislativo, como 
entendam, até o bairro pra colher essas demandas, escutar a comunidade, porque afinal de 
contas a comunidade, essas ideias é o que melhora a cidade, que então melhora como um todo, 
não é pra si só, que pessoal nunca pede uma coisa pra só ele, pede pra comunidade, então muito 
gratificante, um trabalho bem produtivo no sábado, que agradece a presença dos que estão aqui 
que tiveram presente sábado lá. Falou que seria essa a sua contribuição no momento, que 
agradece a presença de todos aqui novamente, e uma boa sessão e uma boa noite a todos. Verª. 
Ieda Bilhalva saudou todos os presentes. Enfatizou que é com muita tristeza que hoje retoma 
os trabalhos aqui na Câmara de Vereadores e comunicando a comunidade que teve uma perda 
muito grande no dia vinte e seis de abril, que seu pai faleceu vítima de uma doença cruel que é 
o câncer, que em cinco meses o levou pra eternidade, que não quer se emocionar, mas não tem 
como, que agradece ao seu vice-presidente que assumiu os trabalhos terça passada, aos pares 
vereadores que conduziram a sessão na melhor maneira possível, que não tinha condições de 
estar presente, porque são quinhentos quilômetros de distância da sua família, e não podia 
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deixá-lo sozinhos no dia da missa de sétimo dia, que pede a compreensão dos vereadores, que 
entrou com requerimento hoje, junto com o atestado de óbito, justificando a sua falta, que não 
teve tempo hábil pra passar a presidência pro vice-presidente, até porque foi pra lá porque ele 
estava hospitalizado e aconteceu a fatalidade. Afirmou que agradece a comunidade que foram 
compreensivos, os apoios, os carinhos, os manifestos pelas redes sociais, ligações e a 
homenagem que os colegas e funcionários da Casa fizeram enviando uma coroa lá pra Sant’Ana 
do Livramento, que então quer deixar todo o seu agradecimento a toda comunidade e dizer que 
do seu pai vai levar a honra e honestidade, que o que leva dum pai é os ensinamentos e esse, 
com certeza, que aonde ele estiver vai preservar a sua memória, ele que acompanhou toda essa 
sua jornada política, teve a honra de assistir uma sessão, assistiu a sua posse, depois teve, veio 
de Livramento pra assistir uma sessão, que então são esses momentos difíceis que tem que 
passar na vida, mas tem uma coisa certa, a memória será preservada e a única coisa certa que 
tem, infelizmente, é a morte. Comentou que agradece o incansável trabalho das gurias todas, 
todos os funcionários aqui da Câmara, que ficaram nesses dias aí superando essa sua ausência. 
Disse que então lembrando que hoje é homenagem as mães e, com certeza, vai lembrar isso 
com muito carinho, a sua mãe que está sozinha lá em Livramento. Ver. Ildo Maciel da Luz 
saudou todos os presentes. Salientou que quer agradecer aqui o seu líder do seu partido aqui 
que lhe cedeu o espaço, e dizer que pra ele é uma honra falar em nome do Partido dos 
Trabalhadores, e registrar aqui que tiveram uma atividade, que então pra eles, seu parceiro, seu 
companheiro Jair, Mateus, Pedal, foi uma grande honra que tiveram na última quinta-feira, que 
tiveram aqui a presença do companheiro Miguel Rossetto, pré-candidato ao governo do Estado. 
Explicou que Miguel Rossetto tem uma longa história partidária, foi ministro, foi vice-
governador do Estado no governo Lula, aonde que ele teve aqui nessa Casa, que tiveram uma 
plenária muito boa, muito produtiva aqui no município, visitaram áreas de assentamento, aonde 
se tem produção orgânica no município, e que também ele foi na imprensa, deu entrevista, 
colocando, expondo um pouco do seu plano de trabalho que querem implantar aqui no Estado. 
Comentou que então quer agradecer em nome do Partido dos Trabalhadores a presença da 
comunidade que teve aqui presente e, com certeza, não é a primeira vez, que essa é a primeira 
vez que ele vem como pré-candidato, mas vão fazer sim aqui no município muitas plenária, 
muitos debates, aqui no município, colocando o plano de governo pra governar o Estado, que 
sabem que o Estado hoje tá passando por dificuldade, porque o governador que aqui está não tá 
olhando pro povo trabalhador, que então de momento era isso, que quer agradecer a presença 
de todos e desejar a todos uma boa sessão. GRANDE EXPEDIENTE: Destinado a 
homenagens pela passagem do Dia das Mães. Houve acordo de líderes para que um vereador 
represente a bancada. A presidente convidou o vice-prefeito, César Bairros dos Santos, para 
compor a mesa. Ver. Alexsandro Ávila saudou todos os presentes. Alegou que sabe que hoje é 
uma sessão de homenagem ao Dia das Mães, e também sabe do sentimento de perca da 
presidente que perdeu o seu pai semana passada, e que vê uma grande tristeza no olhar dela, 
uma perca tão importante na vida, e que hoje tem homenagem do Dia das Mães, que acha que 
deixa mais uma vez a senhora marcada aí e a bancada do PTB, com o vereador Alex, seus 
pêsames pra senhora aí e os seus sentimentos. Citou que hoje homenagem Dia das Mães, não 
poderia deixar de homenagear pessoas que já tão quatro anos bem próximo de mim aqui dentro 
da Câmara de Vereadores, que vem o ajudando no dia a dia, vem mostrando aí uma atenção, 
um carinho, uma parceria em tudo que precisa dentro da Câmara de Vereadores, que vai lá, 
busca com a dona Miria que é mãe, dona Val, a Rose, a Carine e a Lúcia, são pessoas que 
convivem dentro da Câmara, que são pessoas especiais na vida dos vereadores, que não seriam 
vereadores atendendo toda essa comunidade se não tivessem o belo trabalho dessas mães atrás 
deles, dando todo esse suporte, que então reconhece, dona Miria, todo o seu trabalho, o seu 
empenho, e hoje homenageia a senhora, feliz Dia das Mães, em nome da senhora, em todas as 
funcionárias, todas as parceiras que tem na Câmara de Vereadores. Frisou que também não 
poderia deixar de homenagear a sua assessora, seu braço direito e esquerdo, que é uma grande 
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mãe, guerreira, mãe de três filhos, vem lhe ajudando no dia a dia e reconhece uma mãe com 
uma força de um leão, sempre tentando resolver os problemas que chegam no gabinete, como 
também seus problemas da sua família, dos seus filhos, tentando defender e ajudar de tudo que 
é maneira, que então reconhece o seu carinho, Cris, e pode dizer que é uma excelente mãe, é 
uma excelente amiga, parceira, que quer ter por longos e longos anos e em seu nome saúda a 
sua pessoa e todas as assessoras de outros vereadores também que são mães, um feliz Dia das 
Mães especial, sua joia. Disse que também aproveitando, graças a Deus, tem a agradecer muito 
a Deus por ter a sua mãe aqui presente sentadinha ali lhe olhando, sempre lhe acompanhou nas 
horas boas e nas horas difíceis, sempre teve do seu lado lhe aconselhando e que, às vezes, é 
meio cabeçudo, a mãe quer mostrar o melhor caminho, mas o filho acha que o melhor caminho 
não é aquele, e às vezes há um desencontro aí, mas sabe que tudo que ela faz, tudo o que ela 
pensa sempre, sempre, vai ser melhor pra mim e qualquer mãe sempre vai batalhar e lutar pelo 
melhor pra qualquer filho, que não importa se o filho tá no caminho certo, no caminho errado, 
a mãe vai abrir o coração e vai sempre perdoar, ajudar e tentar mostrar pra ele o melhor caminho, 
e essa que tem do seu lado é uma mãezona, mãe, lhe agradece tudo hoje, tem quarenta e três 
anos e tem a graça de Deus de poder tá com ela do seu lado, indo em eventos, lhe ajudando, 
fazendo campanha do seu lado, levando bandeirinha, coisa que é muito, que fica muito feliz, 
muito realizado em poder contar com ela, de poder hoje olhar, dizer o quanto é importante pra 
ele, o quanto fica agradecido, feliz, por ter do seu lado, e que quer que fique anos e anos do seu 
lado, porque acha que é uma coisa mais importante na vida dum filho é ter a mãe do seu lado e 
ele, graças a Deus, tem, que também tem a sua parceira, tem a Luana que é mãe de três filhos, 
que já tão juntos há nove anos, e que tem aqueles três filhos como se fosse seu, tem a sua vida 
sentada ali com dezesseis anos, que uma família de dois tornaram em cinco, e pode dizer que a 
maior felicidade os seus dois filhos com os seus três filhos do seu segundo casamento, e que ali 
vê uma mãe parceira, uma mãe guerreira que tenta de todas as formas não só cuidar dos filhos 
dela, mas também dos seus filhos, que então é muito grato a ela também, Luana, por tá do seu 
lado, ser a sua parceira, o seu grande amor, e poder aqui dizer que é muito importante na sua 
vida, como a sua mãe também tá aqui e também é muito importante, mãe. Alegou que então do 
fundo do coração, quando a Cris perguntou pra ele: ‘vereador, tu tem alguma coisa hoje pra 
escrever, pra deixar uma mensagem, porque hoje é Dia das Mães’, que bate no peito e disse pra 
Cris: ‘Cris, tudo o que eu falar hoje é de coração, não precisa nós escrever nada, preparar nada, 
porque coração fala mais alto’, que então essas hoje, essas mães todas que estão aqui, que deseja 
um feliz Dia das Mães a todas as mães que estão aí, porque sabe, entende o coração duma mãe, 
porque tem uma grande mãe, então sabe a trajetória e o bem que uma mãe faz a um filho, então 
deseja a todas um feliz Dia das Mães, em especial a sua mãe que tá aqui, um feliz Dia das Mães, 
a sua esposa e a todos que se fazem presentes essa noite. Verª. Ieda Bilhalva saudou os 
presentes. Colocou que homenagear mães, homenagear mães é, diga, que é uma coisa simples, 
que se diria assim, porque mãe é todo dia, ser mãe é todo dia, que não tem um dia das mães, o 
dia da mãe é aquela noite que ela não dorme, é aquela noite que ela acorda com insônia, é aquela 
noite que ela não dormiu porque o filho é pequeno e tem dor de barriga, é aquela noite que ela 
não dormiu porque o filho é adolescente e saiu pra rua e não sabe que horas vai voltar, que é 
aquela mãe quando o filho está doente e ela gostaria de sentir a dor desse filho, que então é 
aquela angústia que se tem, aquela ansiedade, aquela alegria, aquele sorriso de ser mãe. 
Enfatizou que acha que é uma dádiva de Deus poder gerar uma vida dentro dum ventre, que 
isso as mães são guerreiras, viram leoas, e quando faz essa frase que uma mãe vira uma leoa 
por um filho, as leoas também são mães, então os animais também tem essa defesa que já é 
característico do ser vivo de defender a sua cria, o seu filhote, que então acreditam que todas as 
mães devem ser exaltados todos os dias, homenageados diariamente, e que estende essa 
homenagem a todas as funcionárias aqui da Casa, da Câmara Legislativa, onde tem em que se 
tem várias mães aqui, que não vai citar nomes para não cometer pecados. Disse que homenageia 
a sua mãe, que hoje está lá no seu luto, lá em Livramento a quinhentos quilômetros, mas ela 
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preferiu ficar lá, que quis trazê-la e ela disse que tinha que viver o luto, então respeitou essa 
vontade dela, que ela está vivendo o luto dela que não vai ser fácil e nem se acostumar com a 
situação, porque não acostuma, mas ela tá, guerreira, forte como sempre foi, e sabe que com 
pensamento aqui. Ressaltou que então, mãe, mãe é compaixão no sofrimento, é o riso na alegria, 
é o conforto na ansiedade, é a sabedoria na inexperiência, é a retidão, é a paciência, né, o amor, 
tudo isso se retribui a uma mãe, que tem a felicidade de ter três filhas, que Deus lhe concedeu 
a graça de ser mãe de três filhas, que não puderam estar aqui devido ao trabalho, três filhas 
encantadoras que até agora só deram alegrias, que graças ao seu bom Deus, e que só tem a 
agradecer nessa vida de ter uma mãe, uma avó ainda que ainda vive aos oitenta e sete anos, e 
três filhas maravilhosas. Falou que então agradece a Deus e homenageia a todos as mães aqui 
presentes, a todas as mães dos seus pares vereadores, e todas as esposas também de vocês, a 
esposa do vice-prefeito que também é mãe e assim a todas as mães, todas as esposas, todas as 
mães e todas as filhas que são mães também. Ver. Leonardo Vieira saudou os presentes. 
Informou que então falar de mãe, falar de mãe poderia falar a noite toda aqui, porque teria no 
mínimo quarenta e seis anos de história, pra poder tá relatando o que é ser mãe, e que agora a 
pouco antes da sessão ele e sua irmã tava conversando no gabinete ainda, tava lembrando e tal 
do tempo de infância, e se recordando que a sua mãe ela saia pra trabalhar às cinco horas da 
manhã, que naquela época não tinha creche como hoje que tem creche e tal, que então ela 
pagava, veja bem, ela trabalhava e mesmo assim pagava uma pessoa pra cuidar, no que virava 
o salário daquela mãe, mas que aquela preocupação de tá em bons cuidados, e até tem uma 
segunda mãe que é a nona que os criou, que chama de nona, mas ela não é avó, foi uma senhora 
que os cuidou, que até os treze anos de idade, então tem ela como segunda mãe. Explicou que 
a mãe também sempre preocupada com a formação do caráter, que acredita que não só a sua, 
mas todas as mães se preocupam muito com a formação do caráter do filho, porque os filhos 
são espelhos de uma criação e muitas vezes, a maioria das vezes, acredita que todos aqui a 
maioria também tiveram mais contato com a sua mãe do que muitas vezes com seu pai, porque 
muitas vezes a mãe mais do lar, ficava mais em casa e o pai mais na rua fazendo o seu trabalho 
e tal, lutando, lidando pra poder trazer o alimento de cada dia, que então tinha mais contato com 
a mãe e passam, que até comentou que ficava contente quando ficava doente que a mãe ia lá e 
botava um atestado e ficava feliz que a mãe ficava mais tempo, que então são coisas que marcam, 
que essas coisas ficam impressas na vida, e passa, e leva aquilo que é muitas vezes o filho que 
quer suprir, que aquela falta que tinha muitas vezes da mãe, porque tinha que trabalhar, porque 
queria comprar um sapato porque tinha uma festa do casamento da cunhada, lá da irmã do pai, 
que então, bah, vai trabalhar, fazer um serão porque tem que comprar um sapato pro Leonardo, 
tem que comprar uma sandália pra Cláudia, que então isso aí tudo que são coisas que ficam 
impressas na vida do que é ser mãe, que é um compromisso, é a função de formar o cidadão 
daquele caráter. Explicou que então o poder do nome de mãe, uma coisa que a mãe os passou é 
ter fé, que devem sempre ter fé, nunca abrir mão da fé, tanto que tem um ditado na sua vida: 
‘Deus, família e trabalho’, Deus,  família que é a mãe, a origem, a vó e tal, e ela sempre ensinou 
a ter fé, e que como faz todas as noites, que ontem foi ler a bíblia e foi ler no intuito da palavra 
mãe, e muito interessante como a bíblia fala, aí lá em Isaías sessenta e seis, treze, diz assim: 
‘como alguém a quem a sua mãe consola, eu vos consolarei’, que então vejam, é Jesus falando, 
olha a força da palavra mãe, ‘como alguém a quem Jesus consola’, aliás, ‘como alguém a quem 
sua mãe consola, eu vos consolarei’, que vejam só a força da palavra mãe, Jesus tomando um 
exemplo um consolo de uma mãe, que então vejam o poder da palavra mãe. Falou que então 
gostaria de deixar aqui já o seu abraço a todas as mães, que domingo possam, quem tem a sua 
mãe aproveitem a sua mãe, curtam esses momentos que tem aqui nessa passagem, que é, nunca 
se sabe quando vão, podem, até quando podem ter aqui, mas curtam, curtam as suas mães, as 
suas avós, suas irmãs que são mãe, que então um bom domingo, um feliz Dia das Mães para 
todas. Ver. Milton Remelink saudou todos os presentes. Afirmou que fica meio triste quando 
vem na tribuna, Dia das Mães uma coisa maravilhosa, mas como não tem sua mãezinha, perdeu 



ATA 017/2018    IFD - 5/11 

há muitos anos, e o seu paizinho, é difícil, é difícil no dia a dia, e o tempo passa, que há quarenta 
anos perdeu a sua mãe, é horrível, essa data, uma data maravilhosa, mas horrível, que dão 
valores às suas mães enquanto tiver viva, dão valores, primeira mãe, primeira família, não vão 
dizer vão deixar pra visitar depois e a consequência vem. Alegou que tem uma grande pessoa 
na sua vida, a sua esposa, a Zenaide, é casado há trinta e três anos com ela, que lhe deu um filho 
maravilho, o William, o Porcão, quem conhece, e um netinho que não tem explicação, que 
aquele ali é a razão do seu viver. Frisou que infelizmente, tem um comércio no Floresta, e ela 
fica lá trabalhando quando sai, e que queria, convidou ela, vão lá, e ela, tá rezando aqui. 
Enalteceu que dizer no dia a dia, pessoal, mãe, mãe, coisa importante, mãe a rainha do lar, mãe 
é uma flor, que levanta de manhã, que pode ter o maior problema, porque é verdade, política 
tem problema, deita com problemas e acorda com problema, a verdade é essa, mas que ela tá 
ali no dia a dia, o chimarrão prontinho, uma conversa boa, que erra, mas sem uma pessoa, sem 
uma mãe dentro de casa é brabo. Disse sai aí no município de Santa Rita no dia a dia e as mães, 
aquela alegria simples de vim conversar com os vereadores, e muita alegria, os filhinhos 
chamando o nome do vereador nos bairros é muito lindo, por isso que diz, vão dar valor pras 
mães, sem uma mãe não é fácil, é horrível no dia a dia, força das mães, força de Deus, e que 
amizade que os vereadores tem aí fora, vão indo, sempre disse que discute aqui muitas vezes, 
não, mas sai daqui lá fora são amigos, porquê, porque tem uma mãe e tem uma esposa que 
chega em casa e cobra, que vereador Alex dedicou pra mãe dele, pra ele a melhor coisa do 
mundo porque conhece a senhora há quantos anos e sempre a mesma coisa, e o padrasto do 
Alex, e a esposa do Alex, aonde chega é uma alegria, uma união, e se considera, que todas as 
mães que tão aqui um abraço, mas a mãe do Alex conhece há muitos anos e sabe a pessoa que 
é. Desejou Feliz Dia das Mães, que domingo vão estar com suas mães, quem tem e dar um 
abraço naquelas que não tem, um abraço na mãe é melhor do que um presente, que a sua esposa 
lhe disse, Milton, não chama Cabeludo, um abraço eterno, teu filho, o churrasquinho, uma 
alegria, é melhor que um presente, por isso diz, mães, de coração, domingo que tá chegando 
vão compartilhar, todas essas mães que estão aqui, que se esqueceu o nome, feliz Dia das Mães. 
Ver. Ildo Maciel da Luz saudou os presentes. Reforçou que, primeiro lugar, quer dizer que mãe 
é uma palavra tão pequena, mas muito significativa, porque mãe é aquela que fica sem comer 
pra alimentar seu filho, se for preciso ficar um mês, dois, no hospital sentada no lado duma 
cadeira ali cuidando de um filho fica, que então quer saudar aqui a dona Val pessoa que conhece 
aqui que faz dez anos que tá aqui nessa Casa e é a mãezona aqui, saudando a sua pessoa dona 
Val quero saudar a Rose, a Carine, a dona Miria, enfim, todas as mulheres mães que trabalham 
aqui na Casa, que quer fazer uma saudação aqui especial a sua esposa que tá aqui, a Mara que 
sempre acompanha esse louco veio aqui por trinta e três anos, que não é fácil, mas lhe deu o 
maior patrimônio que tem na sua vida hoje é seus dois filhos, é o Alisson e o Nathan que muito 
se orgulha, que então em nome da sua esposa quer saudar a todas as mães que tão aqui presente, 
independente de cor, de sigla partidária, de credo religioso, que quer saudar todas, porque agora 
dia das mãe feliz daqueles vereadores, que é tão perto, que tão com as mães aqui os assistindo, 
que feliz daqueles vereadores que vivem próximo da mãe, porque a sua mãe mora a quinhentos 
quilômetros longe, então não sabe se vai poder ver, e quem é que não gosta da comidinha da 
mãe, quem é que não gosta, que é um cara assim que não tem vergonha de dizer que quando 
vai lá em Santo Ângelo meio-dia gosta de sestear na cama da sua mãe, que então o Jair dá risada, 
a mãe dele também mora aqui. Explanou que então é como o ser humano, fica muito feliz e 
agradece todos os vereadores que votaram a favor que fizesse essa homenagem tão simples, tão 
simples como diz o Cabeludo, o vereador Alex, enfim, o Leonardo, todos falaram aqui, a 
vereadora Ieda, tão simples, mas de coração, que então vão curtir, vão curtir as mães, com muito 
orgulho, que gosta de falar, faz questão de falar, que tem a sua avó e é uma centenária lá nas 
Missões em Santo Ângelo, cento e quatro anos, e tá lúcida, que vai lá conversam com ela, falam 
de todo aquele povo, os vizinhos que eram lá de fora de Vitória das Missões, que hoje ela mora 
em Santo Ângelo lá junto com seu irmão, que então isso aí não tem preço, não tem preço. Disse 
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que então vão curtir, vão curtir as mães, feliz Dia das Mães, que Deus os abençoe e dê sabedoria, 
porque isso que precisam hoje no mundo que vivem, tem que buscar a Deus, tem que buscar a 
Deus, que respeita cada vereador, respeita cada cidadão, e sabe que se não tiver o pai velho do 
lado não tem nada, e que feliz aquele que a recebe, que tem condições, tem a chance de receber 
um conselho da mãezona: ‘óh, tu tá louqueando, tu tá fazendo isso, não é por aí que tu tem que 
ir’, que então, vereador Alex falou aqui na sua mãe, e que tem que ter muitas vezes é melhor 
ouvir a mãe do que muitas vezes fazer coisas que não vem somar nada, que então feliz Dia das 
Mães a todos e tenham uma boa sessão. Vice-prefeito César Bairros dos Santos saudou todos 
os presentes. Destacou que deseja que vocês levem pra casa o carinho pra mãe deles, e em nome 
da dona Val e da Rose quer parabenizar as todas as mães aqui da casa, que viu aqui os 
depoimentos dos vereadores com profunda emoção, algumas vozes embargadas, que algumas 
vozes aqui de homens que gritam aqui, costumam gritar aqui na tribuna, e nesse momento 
quando fala da mãe realmente a emoção toma conta, e que não poderia ser diferente, não poderia 
ser diferente. Justificou que mãe é um substantivo que agrega o número infinito de adjetivos, 
que Mário Sérgio Cortella é um autor que gosta muito de ler e de assistir alguns vídeos, ele diz 
mais ou menos o seguinte: ‘triste do homem que não tem medo de envergonhar a sua mãe’, que 
olha só isso, triste do homem que não tem medo de envergonhar a sua mãe, que são uma 
sociedade matricial, são a sociedade onde a mãe vem em primeiro lugar, e esse carinho não é à 
toa. Alegou que sempre disse aqui na tribuna que a educação começa em casa, que os educam, 
que aprendeu as primeiras letras numa lata de Neston, com quatro anos foi pra escola e já sabia 
as letras, que a sua mãe que morava ali no Caju, que tinha aquele sítio logo depois do pontilhão, 
perto da casa do Galdino, ela até os últimos dias dela, fazem dezesseis anos que ela partiu, que 
ela foi plano espiritual, até os últimos dias quando ela ficava aqui, que durante o inverno ela ia 
lá pra Natal, lá pro Rio Grande do Norte, fugir do inverno ela e o pai, que quando ela ficava 
aqui eles todo sábado ela reunia a gurizada de volta ali, as crianças que tinha em volta ali no 
Caju, que servia um bolo, seria um suco, alguma coisa, e lia uma passagem da bíblia, que ela 
sempre gostou de passar uma mensagem, independente de religião, mas ela falava de Deus, que 
somente através de Deus, que consegue passar um carinho pro coração de cada um, e é 
importante que as mães façam isso dentro de casa, que desliguem a televisão, que conversem 
com seus filhos, que falem com amor que o criador dá todos os dias, e que esse mesmo amor, 
essa fagulha desse amor divino tá dentro do coração de cada mãe, e é isso o que aprendeu em 
casa, aprendeu a amar. Salientou que então, em vários momentos aqui, tenta fazer essa fala no 
sentido de olhar cada cidadão e cada cidadã do município de quase trinta mil habitantes, 
município pequeno, onde tem que dar as mãos e construir juntos, e que disse a algum tempo 
atrás, um pouco tempo atrás pro vereador Alex que dizia que era vereador de oposição, é 
oposição a quê ou a quem, que não são a posição, que estão no mesmo município, e é isso o 
que a sua mãe lhe ensinou, dar as mãos e construir, que acha que não serve pra ninguém, mágoa 
é uma coisa que não deve guardar de nada e de ninguém, e isso a sua mãe lhe ensinou. Falou 
que tem certeza absoluta que o dia das mães é todo dia, como já foi colocado aqui, e que é dia 
desse domingo agora, próximo domingo, segundo domingo de maio, é um dia especial, é o dia 
pra olhar, acariciar a mãe ou elevar o pensamento e agradecer o criador por ela ter estado durante 
o tempo que ela esteve. PARALIZAÇÃO DA SESSÃO: A presidente paralisou a sessão por 
dez minutos para fotos e entrega de flores. ORDEM DO DIA: PROCESSO Nº 313/18: PROJ. 
LEI Nº 006/18 – De autoria do Ver. Mateus Marcon - Institui o Dia do Vizinho no Município 
de Nova Santa Rita e dá outras providências. CCJ – Parecer favorável. CFO – Parecer favorável. 
COSP – Parecer favorável. Ver. Renato Machado pediu a leitura da justificativa do projeto. 
Acatado. Aprovado por unanimidade. PROCESSO Nº 325/18: PROJ. LEI Nº 016/18 – De 
autoria do Poder Executivo - Cria a Vigilância em Saúde no Município de Nova Santa Rita/RS 
e dá outras providências. CCJ – Parecer favorável. CFO – Parecer favorável. COSP – Parecer 
favorável. Verª. Ieda Bilhalva solicitou a leitura da justificativa do projeto. Acatado. Aprovado 
por unanimidade. REQUERIMENTO: Ver. Mateus Marcon: No sentido de que seja realizada 
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uma homenagem durante o Grande Expediente da Sessão Ordinária do dia 29 de maio de 2018, 
a 2º Sargento Srª. Roseli de Fátima Bai Torrada e ao 3º Sargento Sr. João Antônio Gonçalves, 
conforme disposições da Moção nº 002/2018, aprovada em 17/04/2018. Aprovado por 
unanimidade. Ver. Jair de Oliveira solicitou a inclusão de um requerimento, no sentido de que 
seja incluído na Ordem do Dia da Sessão Ordinária da presente data, as duas indicações do Ver. 
Jair de Oliveira, do dia 8 de maio de 2018. Aprovado por unanimidade. INDICAÇÕES: Verª. 
Ieda Bilhalva: No sentido de que a 27ª Coordenadoria Regional de Educação analise em 
conjunto com a Secretaria de Educação do Estado, a possibilidade de implantar a EJA no 
Município, na Escola Estadual de Educação Básica Santa Rita. Aprovada por unanimidade. Ver. 
Leonardo Vieira: Foram lidas em bloco. No sentido de que a secretaria competente efetue a 
instalação de placas de redução de velocidade e placas indicando que há movimentação em 
decorrência de obras de um loteamento na Av. Santa Rita, no trecho entre a Escola Hélio Fraga 
e a Vila Machado, nos dois sentidos da via. - No sentido de que a secretaria competente analise 
a possibilidade de mudar a forma de estacionamento na Rua Primavera, sentido Centro/bairro, 
do nº 220 até o nº 350, fazendo estacionamento oblíquo. Aprovadas por unanimidade. Ver. 
Milton Remelink: No sentido de que a secretaria competente efetue a construção de um posto 
de saúde próximo à Estrada Porto da Farinha com a Estrada dos Pires, bairro Caju. Aprovada 
por unanimidade. Ver. Jair de Oliveira: Foram lidas em bloco. No sentido que a Corsan 
execute reparos no asfalto próximo ao nº 296, na Av. Santa Rita, Centro. No sentido de que a 
secretaria competente realize a revitalização e construção de calçada e colocação de cercamento 
e iluminação na praça situada no Loteamento Popular, ao lado da Associação de Moradores, no 
bairro Berto Círio. Aprovadas por unanimidade. Ver. Ildo Maciel da Luz: No sentido de que a 
RGE Sul efetue instalação de rede de baixa tensão na Rua Alcides Amorim, com início no 
Velopark até o Assentamento Sinos, bairro Sanga Funda. O autor solicitou adiamento da 
indicação por uma sessão. Acatado. Ver. Paulo Vargas: Foram lidas em bloco. No sentido de 
que a secretaria competente determine que seja realizada vistoria para localizar vazamento de 
água na UBS do Centro. - No sentido de que a RGE Sul efetue a poda das árvores situadas no 
canteiro divisor entre a BR-386 e o pátio do Posto Canarinho. Aprovadas por unanimidade. Ver. 
Jocelino Rodrigues: Foram lidas em bloco. No sentido de que a secretaria competente efetue 
a instalação de canos para rede de saneamento pluvial na Rua C, Loteamento Vale Verde, Centro. 
- No sentido de que a secretaria competente efetue a instalação de canos para rede de 
saneamento pluvial na Rua da Igreja, bairro Berto Círio. Aprovadas por unanimidade. Ver. 
Renato Machado: Foram lidas em bloco. No sentido de que a Corsan analise a possibilidade 
de fazer extensão da rede de água até o cemitério do bairro Morretes. - No sentido de que a 
secretaria competente efetue a roçada nas laterais da Rua dos Bloedow, bairro Morretes. 
Aprovadas por unanimidade. Ver. Mateus Marcon: foram lidas em bloco. No sentido de que 
a secretaria competente efetue a revitalização da rótula, repintura e colocação dos redutores de 
velocidade, entre as ruas Teófilo Afonso Tergolina, Juvenal Machado e Av. Santa Rita, Centro. 
- No sentido de que a secretaria competente efetue a instalação de uma placa de carga e descarga, 
sentido Centro/BR-386, na Av. Santa Rita, em frente ao nº 1135, próximo ao Laboratório 
Bioanálises. Aprovadas por unanimidade. PAUTA: PROCESSO Nº 510/18: PROJ. LEI Nº 
023/18 – De autoria da Verª. Ieda Maria Bilhalva - Dispõe sobre o resgate, a remoção e a 
proteção de abelhas silvestres nativas (meliponíneos) visando a sua conservação, no âmbito do 
Município de Nova Santa Rita e dá outras providências. Dada a primeira pauta. PROCESSO 
Nº 528/18: PROJ. LEI Nº 024/18 – De autoria do Ver. Paulo Vargas - Dispõe sobre a criação 
da Semana de Prevenção ao Diabetes e cria a Corrida de Prevenção ao Diabetes no Município 
de Nova Santa Rita. Dada a primeira pauta. PROCESSO Nº 511/18: PROJ. RESOLUÇÃO 
Nº 001/18 – De autoria da Mesa Diretora - Dispõe sobre a concessão de diárias a vereadores e 
servidores da Câmara Municipal de Nova Santa Rita e dá outras providências. Dada a primeira 
pauta. PROCESSO Nº 449/18: PROJ. LEI Nº 014/18 – De autoria da Verª. Ieda Maria 
Bilhalva - Institui a Semana Municipal de Proteção e Bem-Estar dos Animais no âmbito do 
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Município de Nova Santa Rita e dá outras providências. A autoria discutiu: Verª. Ieda Bilhalva 
declarou que só falar um pouquinho sobre projeto de sua autoria, que é a respeito de criarem no 
município de Nova Santa Rita uma semana de bem-estar animal, que quando se fala de seres 
vivos e bem-estar acha que acreditam que é todos os dias, que todos os dias se defronta com 
animais abandonados, filhotes, animais dando cria, pessoas que vem de Canoas descartar 
animais aqui, que então assim, é um descarte de animais no município muito grande, é aqui na 
frente da Câmara, é no Parque Olmiro Brandão, é nos lugares mais diversos do município. 
Explicou que isso não é um privilégio do município, isso tem acontecido em quase todos, 
geralmente em todos os municípios, mas aqui em Nova Santa Rita parece que virou um descarte 
de Canoas, enfim, dos municípios vizinhos, que então essa semana ela vai servir de alerta às 
pessoas pra responsabilidade consciente, a posse consciente desses animais, pra que possam 
saber que quando pega um animalzinho ele é pequenininho, bonitinho, mas que ele vai crescer, 
ele vai dar cria, vai gerar filhotes, que então essa questão pra encaminharem uma campanha, 
para que as pessoas tenham a posse consciente e se conscientizar cada vez mais, que é 
necessário sim do projeto da castração, que o ano passado tramitou nessa Casa um projeto de 
sua autoria sobre a castração de animais, que não entrou ainda em vigor, mas está cobrando da 
Administração, do Executivo, para que possam ainda esse ano fazer com que esses projetos 
sejam executados, que pede aos pares vereadores que votem favorável a esse projeto. Dada a 
segunda pauta. PROCESSO Nº 463/18: PROJ. LEI Nº 019/18 – De autoria do Ver. Jocelino 
Rodrigues - Institui no calendário oficial do Município de Nova Santa Rita o Dia dos Amantes 
e Apreciadores de Carros Antigos e Modificados e dá outras providências. Dada a segunda 
pauta. PROCESSO Nº 464/18: PROJ. LEI Nº 020/18 – De autoria do Ver. Jocelino Rodrigues 
- Autoriza o Executivo Municipal a celebrar convênio com clínicas médicas visando a 
implantação do Programa Meia-Consulta junto aos pacientes que necessitam de médico 
especialista do Município e dá outras providências. Dada a segunda pauta. PROCESSO Nº 
465/18: PROJ. LEI Nº 021/18 – De autoria do Ver. Jocelino Rodrigues - Institui no âmbito 
municipal a honraria Policial Destaque do Ano e dá outras providências. Dada a segunda pauta. 
PROCESSO Nº 482/18: PROJ. LEI Nº 022/18 – De autoria do Ver. Ildo Maciel da Luz - 
Oficializa o nome da Estrada dos Sinos no Assentamento Sinos, bairro Sanga Funda e dá outras 
providências. Dada a segunda pauta. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Ver. Milton Remelink 
saudou os presentes. Relatou que agradeço o deputado o Marcon por trazer pro município uma 
verba de setecentos e quarenta e seis mil para o bairro Caju, que sempre corre atrás pra melhoria, 
sempre diz que é vereador dos quatro cantos do município, mas defende o seu Caju, porque 
morou e moro há dezoito anos lá e sempre lutou pelo aquele bairro, que infelizmente sempre 
teve atirado, quando a prefeita Margarete, e o Passai e o Gugu que hoje é vereador, chegaram 
disse pra prefeita: ‘tô desiludido prefeita, da política, não vou mais, não vou mais, não sirvo pra 
isso aí’, ‘mas porque vereador’, a prefeita falou, ‘porque o nosso Caju tá esquecido’, que o Caju 
esquecido ninguém faz nada por ninguém, que será que o Caju não tem voto, será que é só pra 
lá, será que não tem um vereador que cobra, que queria ter a sua oportunidade, que hoje tem, 
hoje tem uma grande pessoa que se chama prefeita Margarete, que defende e muitas vezes tem 
gente que diz: ‘Cabeludo, tu defende demais’, que defende o que ela faz, tem um deputado que 
trouxe setecentos e quarenta e seis mil, que ele é do PT, e são o PMDB, e que são coligados, 
mas que alegria que ele trouxe, que sempre diz uma coisa, os grandes lá em cima e resolvem 
aqui em baixo, que agradece de coração o que vem pro município. Comentou que o Rivelino, 
seu secretário, Robozinho, que pede pra eles, não é fácil, mas o atendeu hoje no Caju, mas que 
alegria, botaram os canos lá perto do PM Vinícius, lhe ligou: ‘vereador, o serviço tá pronto’, e 
que foi lá ver, isso é trabalho, isso é trabalho, não pegar e começar a julgar uns e outros, não, 
que sempre diz aos seus colegas, que vão chegar, vão conversar, se não dá hoje, uma hora vão 
atender, tem pedido que leva quinze, vinte ou trinta dias, que fica esperando, porque tem mais 
pedido na frente, mas tem que agradecer as pessoas que dão atenção, como é bom conseguir 
alguma coisa e chegar no dia a dia e falar pro teu povo. Falou que uma coisa, os vereadores que 
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estão aqui, dão um voto de confiança, e tem que chegar, que quando não dá de um lado vai na 
prefeita: ‘prefeita, é assim, assim, assim, eu que carreguei o seu nome, eu quero saber o que tá 
acontecendo, porque não tão fazendo’, que tem que cobrar, tem que cobrar dos secretários pra 
fazer as coisas, que a prefeita tá lá dentro do gabinete, ela tem tanta coisa pra resolver, mas o 
secretário tem que tá na vila, tem que chegar, que vão conversar, não dá pra fazer hoje. Disse 
que uma coisa sempre diz, hoje tá aqui, amanhã não sabe, mas se não dá pra ele vai levantar a 
cabeça e vai seguir em frente, mas quer deixar a Câmara de Vereadores amizade, não discussão, 
não pegar inimizade, não sair pra rua bater nos outros, falar de mal dos outros, que isso aí fica 
ruim, que todos tem um sonho na vida, que o maior sonho na sua vida era ser um vereador, que 
achou que era tudo fácil, Deus o livre, que se entrar pra vereador vai fazer pelo povo, mas não 
é assim, não é assim, que tem que esperar a hora certa que vai chegar, que queria entrar sobrando 
voto, mas não entrou, que agradece o Mota, agradece o Passai, agradece o Júlio, agradece o 
Gugu, todos que confiaram no seu trabalho. Ver. Renato Machado saudou os presentes. 
Ponderou que na sua fala já a sessão passada com relação ao cemitério de Morretes, lá falta de 
rede de água pela parte da Corsan, que esteve em contato com a Corsan, gostaria aqui, da 
indicação que pudesse ser encaminhada amanhã diretamente a Corsan, porque eles tão com 
equipe trabalhando no local lá, pra que possam então fazer a prorrogação da rede de água até 
no mínimo cemitério de Morretes, porque não tava predestinando aqui, mas que na semana 
passada falou no sábado deu enterro lá dum morador de Morretes, que infelizmente ainda a rede 
tá ligado na rede velha, então aí eles querem um documento da Câmara, que disse que estará 
encaminhando pelo processo legal, que na quarta-feira chegaria então até a direção da Corsan 
pra que eles possam então fazer aquele pedaço de rede ali e resolver um problema que é de 
todos ali, porque não sabe como aconteceu o final de semana o enterro lá, que pode também 
acontecer no futuro próximo aí e acontecer um transtorno maior sem ter água pra comunidade 
poder fazer a despedida do seu parente. Disse que gostaria também de deixar registrado aqui, e 
aqui quer cobrar da Secretaria de Obras a fiscalização, porque é uma vergonha na Avenida Santa 
Rita, próximo ali à Canjerana, o sistema de limpeza de meio-fio que não existe, que os cara 
vem roça e tem um metro de grama em cima do asfalto, e a outra vez falou com o secretário 
Rivelino, eles foram lá e cortaram com máquina, mas não limparam a terra que se acumula no 
meio-fio, e que aquilo é pago com dinheiro público, é um desrespeito com o dinheiro da nossa 
Cidade, pagar uma terceirizada e não fazer um serviço como é pra ser feito, a limpeza de meio-
fio e até descobrir então o meio-fio pra que possa então, na hora de pintar, não pintar grama, 
pintar o meio-fio, com a limpeza junto da calçada. Explicou que tem visto muito desleixo, que 
quer ir mais longe, continuar cobrando a fiscalização e aqui alguns dos senhores vereadores, 
vereador Gugu, vereador Leonardo, que sabe que vai pra Morretes seguido, o que fizeram 
daquela roçada que foi solicitada por ele aqui no trevo da Califórnia até a InterCement lá, que 
fizeram trabalho bagaceiro lá, deram uma passada assim meia, muito matado o trabalho, que 
acredita que só se quebrou o trator e que vão voltar lá a dar continuidade no trabalho, aquilo lá 
não é serviço que seja feito, que deram uma desmatada naquela capoeira, mas continua suja as 
calçadas, então precisa e aqui pode ter acontecido até de ter estragado o braço roçador, que é 
normal, que assim que se aconteceu isso mesmo que assim que possa ser resolvido a situação 
de refazer o trabalho lá, porque aquele trabalho que foi feito lá, primeiro que quando der uma 
chuva do inverno meteram o bico da patrola e levantaram uma leiva que tem lá pra terra, duns 
cinquenta, sessenta centímetros, e que o brejo cresceu em cima daquela leiva e hoje não tem 
nem como roçar, que teria que fazer um trabalho com a máquina então de tirar aquele excesso 
de terra da calçada pra poder fazer uma roçada decente, porque gastar óleo pra fazer aquele 
trabalho da forma que tá não é a forma correta. Reforçou que então espera aqui que a 
fiscalização, não sabe quem é o fiscal da secretaria de obras e se tem fiscal também que possa 
fiscalizar esses atos, que é dinheiro público jogado, é combustível, é operador, é trator, roçadeira, 
que vai fazer um trabalho pela metade, que então espera que possa ser resolvido esse problema, 
que seja feita a limpeza realmente, raspar o meio-fio e feito o bigode, que é como eles chamam, 



ATA 017/2018    IFD - 10/11 

que é contra o meio-fio, porque a outra vez eles pintaram, simplesmente pintaram na Califórnia 
a grama em cima do asfalto, da terra de tinha acumulado ali, que falou com o secretário então, 
ele cobrou da empresa, eles não rasparam, foram lá e passaram a roçadeira na grama e pintaram 
do jeito que tava, que então espera que a fiscalização do Município que tá pagando esse trabalho 
possa então fiscalizar de verdade. Frisou que queria deixar aqui, reforçar também, uma 
indicação aprovada por essa Casa, que sabe que é chato, a Corsan tá fazendo uma troca, 
substituição de rede de água lá, mas que seja feita, aprovada por essa Casa então, a extensão de 
rede da Escola Barão de Teresópolis, que hoje ainda é alimentada pela ETA da Cimbagé, mas 
que sabe as condições. Ver. Alexsandro Ávila frisou que vai usar mais uma vez esse espaço, 
de explicação pessoal, que tinha deixado de fora uma pessoa tão especial, que é o Serjão, seu 
segundo pai pra não chamar de padrasto, é seu segundo pai que tá sempre do lado da mãe aí 
ajudando em tudo e o ajudando sempre, sendo seu parceiro em todas empreitada que tem que 
fazer aí ele tá sempre do seu lado, que então queria dar uma saudação especial pra ele aí que 
tinha esquecido na primeira fala, mas vai ficar registrado ali, que depois vão mostrar pra ele. 
Afirmou que não poderia deixar de vim à essa tribuna porque é um vereador de caráter, é um 
vereador que vem à tribuna fala forte, fala com o coração, às vezes não mede as palavras no 
que vem às vezes expressar aqui nessa tribuna, mas que, da melhor forma, sempre vem tentando 
mostrar e trabalhar pra atender realmente a comunidade e, às vezes, vê aí projetos que poderiam 
ser bons pras pessoas, é bom pra comunidade e vê projetos prejudicados, e vê vereadores 
colegas seus aqui na câmara que ficam brabos, se ofendem, mas que queria dizer assim de 
coração que não guarda mágoa de nenhum dos vereadores, que tenta sempre da melhor forma 
vim à essa tribuna quando tem a justificativa, que tenta falar, conversar e explicar que esse 
projeto não é bom, que não devem enxergar cor partidária, então dessa forma aí esse vereador 
vem à tribuna sempre tentando o melhor e também tentar levar pros vereadores que a 
comunidade que elege, que a comunidade que pode reeleger eles, entendeu, e que às vezes a 
Administração usa os vereadores pra ter vantagem e acaba prejudicando os vereadores no futuro, 
e esse vereador aqui vem sempre tentando mostrar, brigar, mas sempre tentando de uma forma 
ou de outra mostrar o melhor caminho, que é bom isso pra refletir pra rua, que vai ser bom pra 
todos, que então esse vereador não tem o intuito de prejudicar, mas sim de mostrar uma 
construção onde todos podem ter vantagem, todos podem sair pra rua aí de cabeça erguida e 
dizer que votaram com a comunidade, que então dessa forma esse vereador vem aqui e vai 
brigar, vai esbravejar, quando ele achar que tem razão, que tá certo, que é um projeto que não 
prejudica. Relatou que como respeita os partidos, respeita o pessoal do PT que vê em redes 
sociais pessoas criticando, pessoas falando do deputado federal, pessoas falando do Lula, e que 
sempre tem um posicionamento tranquilo porque faz a sua política baseada em pessoas, que 
então cada um tem, acha o seu melhor caminho, acha que deve defender o Lula e que como 
vereador tem que respeitar aquelas pessoas, porque cada um tem a sua opinião, cada um tem o 
seu sistema, por isso que isso hoje tem uma democracia, e esse vereador vem aqui respeita todas 
siglas partidárias, que é um vereador que não vai em rede social denegrir partido, pode ir lá 
sempre, olha, observa, e não entra nessa de agredir uma sigla partidária, porque acha que cabe 
a cada pessoa tem a sua intenção de defender a sigla partidária, de acreditar naqueles ideais e 
não cabe ao vereador que é do PTB, que também o seu partido também tem pessoas boas e tem 
pessoas ruins, que então dessa forma esse vereador se posiciona na democracia de entender, 
respeitar as siglas partidárias. Mencionou que então o seu posicionamento quando vem à essa 
tribuna, sempre vai ser o melhor pra comunidade e gostaria que os vereadores também 
entendesse dessa forma, porque deseja o melhor pra todos, todos vereadores, todos os colegas 
seus, que venham uma próxima reeleição, que consigam se reeleger e que continue aqui, que 
então é dessa forma que esse vereador briga sempre pro melhor pra comunidade, que gostaria 
que os vereadores entendessem e também tivessem uma ampla de uma visão aí, que não 
enxergasse cor partidária, porque isso só prejudica a construção e a comunidade. Comentou que 
um beijo no coração da sua mãe que tá aqui assistindo, guerreira, a esposa do deputado federal 
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Dionísio Marcon que também tá ali e também merece sempre o seu respeito aí que é um 
deputado que sempre traz melhorias aí pra cidade aí. TRIBUNA POPULAR: Presidente da 
Associação Grêmio Esportivo 15 de Janeiro, Valdomiro Robaldo dos Santos, saudou os 
presentes. Explanou que tá aqui conversando, reformaram a escolinha pro clube, faz mais de 
seis anos atrás, que tá tirando a gurizada da rua, das praças e levando prali pra dar aquela 
educação, dar aquele carinho praquelas crianças que tão precisando no dia a dia aí, que o que 
tá acontecendo na cidade, o que vê tem que se reunir, de Santa Rita, a comunidade, as mães e 
os pais, que vão botar as crianças na escolinha do Quinze ali, que tem professor que ensina, dá 
educação, forma um atleta e leva pro futuro, e que lá onde mais tarde aonde eles vão ter aquela 
carência, ter o dinheiro dentro do esperto, mais tarde que eles vão ter no futuro, e que convida 
os vereadores que o ajude a trazer essa presença do futebol de Nova Santa Rita, que foi muito 
boa pra comunidade e tira essa gurizada dos maus passados que aconteceram. Destacou que 
também falar uma fala aqui, que sempre precisando de segurança, que tá horrível o Centro da 
cidade aí, de vez em quando tem ataques no Centro aí, que sempre tá atendo com o ouvido, liga 
pra Brigada, a Brigada tá sempre junto, mas precisam botar mais brigada na cidade, mais 
segurança, e pede com carinho vão botar aquela, aprovar, fazer aquele projeto da guarda 
municipal pra trazer mais recurso pra cidade, e que tá aí pra ajudar pro que precisar. Disse que 
o colégio Hélio Fraga aí, que vão manter aquela aula naquele colégio à noite, mas que também 
precisam, na saída do colégio, precisam da Brigada tá sempre atentos na saída ali, que de vez 
em quando entram no pau na frente do colégio Hélio Fraga, e tem gente levando droga praquela 
gurizada ali no Centro, que então, no colégio Fraga, vão ter que ter mais cuidado, que como 
presidente do esporte, representa o Quinze ali, que acha que tem que ajudar chegar nessa parte. 
Comentou que também tem assinatura dos pais, tem quinhentas assinaturas, sobre as crianças 
que estavam com ele na escolinha de futebol, muitos chegam ali precisa saúde também é outra 
coisa que tá precisando, que as pessoas chegam ali pra pegar um remédio na farmácia, fazer 
uma ficha, pessoal tão se negando, que ach que não dá pra deixar, que pede a verdade pra ver 
isso aí, cobrar, que se botam um vereador na cidade pra ajudar, os moradores, o povo da cidade 
tem que cobrar dos vereadores as demandas que tão incomodando a cidade. 
ENCERRAMENTO: Com a proteção de Deus e em nome do povo de Nova Santa Rita, a 
senhora presidente encerrou a sessão às vinte horas e quinze minutos. 
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