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ATA Nº 019/2018 – 14ª SESSÃO ORDINÁRIA – 22/MAIO/2018 – Aos vinte e dois 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 quarta 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. A presidente solicitou a leitura do ofício do 
Conselho Comunitário do Polo, comunicando o falecimento de Manoel Lourenço Graiz e pediu 
um minuto de silêncio em sua memória. ATAS 017 e 018/2018 foram aprovadas por 
unanimidade. EXPEDIENTE: Foi feita a leitura do Boletim nº 016/18 no Expediente. 
COMUNICAÇÕES DE LIDERANÇAS: Verª. Ieda Bilhalva saudou todos os presentes. 
Informou que em nome do PRB, deseja boas-vindas a todos, que estão também a boa vinda a 
nova assessoria jurídica da Câmara a Lívia, que a partir de ontem faz parte já desse quadro de 
funcionários, e contam, que tenham uma boa sessão para que possam esse dia sagrados da 
padroeira, Santa Rita, que houve uma troca de feriados no município, em que tinham trocado a 
sessão pra quarta-feira devido ao feriado municipal, como houve um decreto do Executivo em 
que se fez uma troca do feriado de hoje para o dia primeiro de junho, e que como tem os 
funcionários dessa Casa que também são funcionários públicos, e que se sentiram prejudicados 
se fizessem feriado hoje e não dia primeiro, até porque hoje a prefeitura estaria funcionando e 
a câmara fechada, e no dia primeiro vice-versa, que teriam dois poderes um trabalhando e outro 
não, que acharam por melhor então continuar com o feriado junto ao Executivo, que foi feito 
um requerimento e aprovado pelos vereadores para que o feriado fosse trocado então para o dia 
primeiro, junto com o Executivo, e que hoje no dia da santa, da padroeira, que está tendo uma 
procissão agora a partir das dezenove horas, que sabe que seria o desejo de muitos estar lá 
participando, mas como não é feriado estão aqui trabalhando, que seja uma noite de bom 
trabalho e abençoado por Santa Rita, que tenham uma boa sessão. Ver. Leonardo Vieira saudou 
todos os presentes. Relatou que hoje tá estranhando bastante, porque não tem aqui a presença 
do vice-prefeito e secretário da Assistência Social o César do Banco, que passaram por um susto 
bem grande semana passada e o líder, presidente do PDT, teve um AVC e se encontra ainda 
hospitalizado, tá na UTI, que graças a Deus vem progredindo bastante, o seu estado de saúde 
está bem melhor, que já está falando, já está interagindo, já está comunicando, se comunicando, 
mas ainda inspira cuidados, por isso permanece na UTI. Falou que então sente essa falta, porque 
ele tava sempre nos apoiando aí e é o líder do PDT, mas que se Deus quiser vão passar por isso 
e com apoio de todos os amigos aqui, que sabe que participam nessa oração pro pronto 
restabelecimento e logo estará com eles, que então seria essa a sua colaboração por hoje, que 
eu será bem breve. Ver. Jair de Oliveira saudou todos os presentes. Mencionou que também 
vem à essa tribuna sobre esse feriado, que hoje não está tendo na cidade, que em vinte e seis 
anos teve, hoje não está tendo, que daí fica se perguntando, colega vereador veio aqui semana 
passada, o vereador Leonardo, e que concordou em não ter o feriado hoje, que seria aberto as 
creches, enfim, pras mães que trabalham no outro município, que não tem onde deixar os filhos 
pra trabalhar, daí não tiveram feriado, que não tiveram a creche pras mãe deixar, e não vão ter 
também lá na quinta que para quarta-feira, o próximo feriado foi trocado na quinta e na sexta, 
também vão ficar dois dias sem as mães poder levar as crianças pra poder ir trabalhar, que não 
é que não concorda com feriado, que concorda sim, se é feriado tem que fazer, ou não tem que 
fazer, mas tem que cuidar um pouquinho mais isso aí, que tem muito mais feriado que tão 
prolongando que não precisam prolongar e tão prolongando, às vezes feriado sem sentido. 
Enfatizou que hoje recebeu de mais de vinte ligações das mães, porque elas acharam que ia tá 
aberto, que pra ele também mentiram, mas mentiu sem saber, lhe perguntaram na quarta-feira 
se ia ter e disse na terça-feira normal que a prefeitura e a câmara vai ser normal o expediente, 
que então fica um alerta aqui pros vereadores, que esqueceram o público, pra ter um pouco mais 
de cuidado, porque as mães realmente precisam, não é só Nova Santa Rita que elas trabalham, 
elas trabalham também até as de Nova Santa Rita porque tinham que deixar hoje e não puderam 
porque tinha que trabalhar e não tinha a creche lá, que a EMEI não estava aberta, então fica 
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aqui esse alerta. Ver. Alexsandro Ávila saudou todos os presentes. Enalteceu que faz uma 
saudação especial hoje pro Anderson, pra Comunidade Terapêutica Recomeçar, que hoje 
também vai usar a tribuna pra falar e do seu belo trabalho que vem fazendo aí junto à 
comunidade aí, que tem que ser cada vez mais reconhecida, porque foram visitar lá e viram aí 
a qualidade, o empenho e o carinho que tem lá na comunidade, que então dessa forma esse 
vereador vem a tribuna aí exaltar o seu trabalho, o reconhecimento que a bancada do PTB tem, 
onde o vereador Renato também foi lá fazer a visita, junto com o Vinícius e o fotógrafo aí da 
Câmara, jornalista, que então viram aí o grande trabalho que tem ali, o carinho e a dedicação, 
que então esse vereador aí vai estar todo ouvido, à disposição de escutar aí tua explanação. 
Frisou que hoje vem à essa tribuna aí com muita tristeza falar do seu amigo Lourenço Graiz, 
que lhe ajudou a chegar aonde tá, lhe dando conselho, lhe ajudando nas suas matérias, nos 
jornais, fazendo parte aí de toda essa construção aí com que chegasse até aqui, que então ele 
hoje não tá mais morando no município, tinha ido embora já para Santa Catarina, mas sempre 
mantinha contato, conversava e hoje não tá mais entre nós aqui, que foi numa outra missão que 
tem certeza que aonde ele tiver ele vai tá olhando pelo município de Nova Santa Rita, porque 
como ele construiu uma amizade de carinho com ele, ele construiu uma amizade com vários 
que passaram ali pela aquela estabelecimento do Jornal De Fato, na frente da Figueira aí, que 
tiveram aí a sua contribuição, pediram ajuda pra ele, e muito ele ajudou muitas e muitas pessoas 
aqui do município, e que foi uma pessoa aí que tem que ser reconhecida e lembrada, porque fez 
histórias nesses vinte e cinco anos do município aqui, que ele fez histórias aí com o Jornal De 
Fato. Afirmou que então fica aí muito triste em vim aqui nessa tribuna falar dele, aonde fez já 
três ou quatro moções aqui ao Jornal De Fato, ao aniversário do jornal, onde vinha sempre 
exaltando, mostrando o carinho, o grande carinho que tinha por ele, uma pessoa fora do sério, 
uma pessoa aí amiga, parceiro, que não tem isso aqui pra falar do Lourenço, que então deixa aí 
a sua marca aqui registrada, seu carinho que tem por ele, que tem certeza que o maior carinho 
tá aqui dentro do coração, isso vai levar junto com ele aí. Falou que também hoje vem falar 
aqui desse, hoje sendo aí, entendendo que seja um desrespeito, hoje é aniversário da padroeira 
do município, e vindo aí um decreto da prefeita, hoje dizendo que no calendário do município 
vinte e seis anos da padroeira aqui no município e ela não reconhecer isso, e que aí fica olhando 
pros vereadores da base do governo chateado, porque isso aqui virou um puxadinho da 
Prefeitura, se a prefeita decretou a Câmara acata, que acha que tem que ter posição, entender 
que a Câmara hoje podia ter trocado esse dia, como foi vindo aqui pra essa Casa aqui pra trocar 
o dia, e que aí aconteceu que hoje tem ali a caminhada ali, a procissão, e tem aqui na sessão, 
que acha que é um total desrespeito aí o que hoje a Câmara Municipal fez aí à padroeira aqui, 
então acha que tem que ter sim personalidade e ver, não ser um puxadinho da Prefeitura. 
Comentou que como também quer exaltar aqui, hoje que não tá também mais junto aí o 
procurador, doutor Jorge, que hoje tinha um acordo e esse acordo foi quebrado, que acha que 
mais importante de tudo é a parceria, o reconhecimento, valorizar as pessoas que tão aqui, não 
é porque não tá com ele, é do fulano, beltrano, que não tem ser reconhecido, que acha que todos 
temos aí deveres, compromissos, e que acha que além de tudo isso aí tem que ser prevalecido, 
um acordo quando é cumprido não é pra ser quebrado, isso foi quebrado, então dessa forma 
esse vereador vem aí. GRANDE EXPEDIENTE: Verª. Ieda Bilhalva ressalvou que 
retornando à tribuna então, aqui como é um assunto só, que só gostaria de retificar a respeito 
desse feriado, ele foi feito e realizado o novo requerimento, que fique claro, a pedido dos 
funcionários dessa Casa, que são funcionários públicos de carreira, e que pediram pra que 
fizesse esse feriado junto com a Prefeitura até por questão de termos, que acha que é de 
conhecimento dos vereadores, que tem aqui, tá sempre interligado na questão contábil, na 
questão administrativa, que aqui não é uma Casa só de pareceres políticos de pareceres políticos 
ou de uso de tribuna, que se tem todo um administrativo, um setor de compras, um setor de 
contabilidade, e isso tem que estar sempre em contato e comunicação com a Prefeitura, que 
então a pedido do administrativo dessa Casa, da contabilidade e da secretaria, que são 
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profissionais concursados, funcionários públicos tanto quanto os outros, pediu-se 
encarecidamente desses servidores a troca desse feriado, foi trazido para a tribuna o 
requerimento, onde a maioria, foi votado pela maioria, que então não estão fazendo daqui um 
puxadinho da Prefeitura, é um poder separado e que se age aqui com responsabilidade e gestão, 
que se tem uma coisa que tem na sua honestidade, o seu caráter, é gestão e responsabilidade. 
Ver. Ildo Maciel da Luz saudou todos os presentes. Enalteceu que como esse espaço é se fala 
de um assunto só, que quer se deter sobre a questão do César, César é um bancário aqui do 
município, histórico, e que começaram a vida política como vereador junto aqui na Casa, que o 
primeiro mandato que se elegeu o César também foi vereador, e depois ele optou por concorrer 
a vice-prefeito, e que felizmente é o vice-prefeito já no segundo mandato, e quer dizer que pro 
Partido dos Trabalhadores tem uma gratidão e admiração pelo PDT, porque o César é um 
camarada que ajudou, fez parte, sim, da mudança aqui do município, que então não poderia 
deixar de vim aqui e não falar do César, e desejar pra ele boas melhoras e que ele volte quanto 
antes, porque o povo de Nova Santa Rita, a comunidade, os munícipes de Nova Santa Rita, 
torcem por ele, independente de sigla partidária ou religião, que todo mundo tá um torcendo 
pela recuperação mais breve desse parceiro, amigo, que leve à família PDT, Leonardo, esse 
abraço do Partido dos Trabalhadores que tem juntos e que tão na torcida e vão fazer oração, vão 
ser forte, pra que ele se recupere o quanto antes. Ver. Milton Remelink saudou todos os 
presentes. Discursou que hoje vem nessa tribuna meio triste por perder um companheiro e um 
amigo que é o Lourenço, que todas as suas eleição que concorreu ele sempre teve do seu lado, 
sempre soube que não era fácil, mas ele conversava com ele, que tá triste, por ser um homem 
correto e um irmão, mas foi infelizmente, mas tá triste. Comentou que o César do Banco amigo, 
um homem amigo mesmo, um sorriso sempre mostrando a tranquilidade pros vereadores e 
lutando, muitas coisas chegou e pediu pra ele e ele o ajudou a fazer muito trabalho, que tá triste, 
o César é um cara humano, aquele sorriso, que tá torcendo pra ele voltar e tá junto, se Deus 
quiser. Falou que esse dia feriado, não é fácil, mas tem que tocar a vida, que a prefeita decidiu 
e tem aqui, os vereadores tão trabalhando, que vão se ajudando e vão tocando a vida, ela 
escolheu. Ver. Paulo Vargas saudou os presentes. Afirmou que é uma lástima realmente perder 
pessoas que fizeram história neste município, como o Lourenço, pessoas que conheceram ele, 
que trabalharam diretamente ligado aos meios de comunicação, que é uma perda, é uma perda 
muito grande pro município, que se considera de luto, não pela família, mas pela comunidade 
nova santa-ritense, pela perda de um grande homem que fez história na comunicação, levando 
em conhecimento da comunidade dos acontecimentos, referente ao Executivo, ao Legislativo, 
à comunidade, que então ele fez história, merece desse vereador o seu respeito, o seu carinho, 
que Deus acolha a sua alma, que fica aqui registrado neste dia, pelo Paulo Ricardo Pinheiro de 
Vargas, funcionário do Executivo Municipal os sentimentos à família e ao povo nova santa-
ritense. Ver. Renato Machado saudou todos os presentes. Informou que é uma semana triste, 
que fala uma semana triste, porque sempre gosta de colocar nessa Casa que como gostaria que 
quem exerce um cargo público saber ser separado na comunidade, o ser humano e o político, 
que isso vive insistindo e falando sempre, que bom que pudesse ser separado na comunidade, 
opinião das pessoas, do ser humano que tem família, que tem sentimentos, que tem dor, e do 
político, que muitas vezes por ser político tem uma cruz, uma marca que as pessoas não gosta 
dessa pessoas, porque não compactua com partido político, e que aqui queria deixar em nome 
da bancada do PTB, ele, o vereador Paulinho e o vereador Alex, a estima de melhoras para o 
César, que é uma grande pessoa, que não teve o prazer de ser vereador com ele, já é seu quinto 
mandato na Casa, mas o mandato que ele foi vereador não esteve na Casa, pela pessoa que, 
independente de cor partidária, ele sempre teve um tratamento de elegância, sempre que 
procuram uma ajuda pela secretaria ele sempre atendeu muito bem e aqui tá o reconhecimento 
de que sabem separar o ser humano do partido político, que pode não compactuar com partido 
dele, mas como pessoa sabe separar bem e sabe reconhecer o ser humano que ele é, então deixar 
aqui pra ele que Nova Santa Rita, que a santa possa proteger ele, que em breve ele possa tá 
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retornando às atividades. Disse que deixa aqui também o seu reconhecimento de amizade que 
teve com o Lourenço nessa Casa, passou várias homenagens nessa Casa aqui, que também é 
um homem de opinião forte, mas que não dobrava esquina, ele defendia as posições dele, e 
assim aprendeu a admirar e muitas vezes foi elogiado, como por muitas vezes também foi 
criticado por ele, mas pela amizade que tinha com ele sempre reconheceu o seu trabalho, de 
respeitar a posição dele, e que os deixou no momento que ninguém esperava, que foi uma coisa 
assim que pegou toda a cidade de surpresa, por ele estar nessa cidade. Citou que tava 
comentando com o vereador Paulinho da Ambulância que foi no aniversário de um ano do De 
Fato em mil novecentos e noventa e oito, lá no Bigode, em Berto Círio lá, que teve um jantar 
lá e tava presente lá na singela homenagem que ele fez de um ano do jornal dentro da cidade, e 
passou-se vinte e dois anos, que daí perderam o Lourenço, aquela pessoa de opinião forte, mas 
uma pessoa que deixou muitas lembranças positivas que vai ser lembrado nesse município por 
muitos e muitos anos, porque ele marcou a sua história, que ele é hoje uma pessoa que acha que 
não tem outra no município que tenha uma história, em papéis, enfim, vídeo, em gravações, que 
ele tem em toda esse período de vinte e dois anos de trabalho, que quem conhecia o acervo do 
jornal, era bonita a história que ele tinha com ele. Alegou que portanto, a vida prega essa 
surpresa, que muitas vezes perdem pessoas que não esperam, que todo mundo lhe conhece, sabe 
seu sistema, é de andar pouco e vir visitar pouco as pessoas, mas o Lourenço muitas vezes 
sempre em véspera de Natal, véspera do Ano Novo passava ali pra tomar um chimarrão e tomar 
um cafezinho com ele e conversar com ele, que sentia muitas vezes ele, às vezes chega lá tava 
ele sentado na sala sozinho e o Lobo, que era o cachorro de estimação dele sentadinho na porta, 
em cima do tapete ali. Colocou que então esses momentos marcam na história das pessoas, e 
que quer deixar com ele esse momento bom que viveu com ele mesmo, sempre respeitando as 
posições deles, que muitas vezes discordando e muitas vezes que era a função dele, mas tendo 
sua opinião própria e que sempre soube dividir, o jeito dele ser, o jeito de observar as coisas, as 
maneiras dele criticar ou elogiar, que tinha sempre o maior respeito pela pessoa do Lourenço, 
porque foi uma pessoa que marcou a história do municípios. Falou que então deixar aqui em 
nome da bancada, os pesares à família dele, que teve a oportunidade de conhecer alguns 
familiares por foto dele, deixar os pesares em nome do Partido Trabalhista Brasileiro, de que 
ele é um cara que vai ficar marcado na história, por muitos e muitos anos vai ser lembrado na 
cidade. ORDEM DO DIA: PROCESSO Nº 345/18: PROJ. LEI Nº 007/18 – De autoria do 
Ver. Jocelino Rodrigues - Dispõe sobre a realização de análise das águas dos reservatórios das 
escolas e caixas de água no âmbito do Município e dá outras providências. CCJ – Parecer 
favorável. CFO – Parecer favorável. COSP – Parecer favorável. Aprovado por unanimidade. 
PROCESSO Nº 348/18: PROJ. LEI Nº 008/18 – De autoria do Ver. Jocelino Rodrigues - 
Dispõe sobre a instalação de banheiros químicos adaptados às necessidades de pessoas com 
mobilidade reduzida ou que utilizem cadeira de rodas e dá outras providências. CCJ – Parecer 
favorável. CFO – Parecer favorável. COSP – Parecer favorável. Aprovado por unanimidade. 
PARALIZAÇÃO DA SESSÃO: A presidente paralisou a sessão por dois minutos para definir 
questões de ordem. REABERTURA DA SESSÃO. REQUERIMENTOS: Ver. Renato 
Machado solicitou a inclusão de um requerimento, no sentido de que seja incluído na Ordem 
do Dia a indicação protocolado no nº 655, de 18 de maio de 2018, de autoria do Ver. Alexsandro 
Ávila. Aprovado por unanimidade. Ver. Alexsandro Ávila: No sentido de convocar a Secretária 
de Educação, senhora Elaine da Rosa, a fim de prestar esclarecimentos sobre os diversos 
problemas com as escolas municipais, como: reposição do toldo e elevado das rampas da Escola 
de Educação Infantil Vó Edith, cercamento lateral e fundos e buracos no pátio da Escola 
Municipal Campos Salles. O autor discutiu: Ver. Alexsandro Ávila afirmou que fez esse 
requerimento de convocação à secretária de Educação devida a várias tentativas de agenda, 
umas marcadas e outras desagendadas, que vem então dessa forma aí convocar a secretária e 
pede a compreensão de todos, e que ali citou duas escolas, mas é como exemplo que aí sim 
pede aí a presença e o apoio aí dos demais vereadores, que possa, e os senhores também, junto 
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aí nesse diálogo com a secretária, que ela venha aqui à Câmara e aí possa prestar 
esclarecimentos aí, e referente a melhorias nas escolas, que então pede a compreensão aí e o 
voto favorável aí dos senhores. Aprovado por unanimidade. Verª. Ieda Bilhalva: No sentido 
de que seja realizada uma homenagem em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, 
durante o Grande Expediente da Sessão Ordinária de 5 de junho de 2018. Aprovado por 
unanimidade. INDICAÇÕES: Ver. Paulo Vargas: Foram lidas e discutidas em bloco; a 
presidente colocou em votação separadamente. No sentido de que o Poder Executivo envie a 
esta Casa Legislativa projeto de lei isentando de juros e multa contribuintes que estão em atraso 
com dívidas de IPTU há 3 anos ou mais. Indicação reprovada por seis votos contrários e quatro 
favoráveis. No sentido de que a secretaria competente efetue a pavimentação da Rua dos 
Pinheiros, no trecho entre a Rua Primavera até a Av. do Passito, bairro Califórnia. Aprovada 
por unanimidade. Os vereadores discutiram: Ver. Paulo Vargas declarou que pede por gentileza 
que vossas excelências aprovem e votem favorável a essas suas duas indicações, pois sabedor 
que é, as dívidas ativas com relação a atrasos de IPTU é motivado por algum fator que pode 
estar abalando a vida de alguém, que ninguém fica devendo por A mais B, simplesmente por 
dever pro Município, que acredita que a isenção dos juros isso vai até mesmo beneficiar, 
acredita, os cofres do Município, porque as pessoas sendo isenta dessas taxas e do juros, que 
existe uma grande probabilidade que um grande número de pessoas voltem a quitar o seu IPTU, 
que então pautando em cima dessa causa da isenção do juros dos IPTU que estão em atraso, 
acredita que o Executivo vai fazer uma arrecadação substancial, porque se a pessoa já está 
enforcada pra que matar, então isenta esse juros a partir de uma determinada data e essas pessoas 
que estão em débito com o Município vão quitar as suas dívidas. Disse que a sua outra indicação 
é com relação a pavimentação do lado direito, sentido Primavera bairro Califórnia, que seja 
também feita o lado direito ali, mesmo porque aquela rua ali é muito íngreme, que o secretário 
Rivelino atendeu ao seu pedido no passado, que conseguiram colocar uma limalha de asfalto 
ali a qual tá até hoje, mas tá muito esburacada e tá ocasionando muitos problemas, que então 
que faça a extensão do lado direito também da Rua dos Pinheiros ali, pra que tenham a 
população lá em baixo também contemplada com aquele asfalto do lado esquerdo da Rua dos 
Pinheiros. Ver. Jocelino Rodrigues ressaltou que como aprovou aí, todo mundo concordou em 
votar em bloco e também discutir elas em bloco, que essas duas indicações do vereador 
Paulinho, aqui tem uma que é de acordo, que é a questão da pavimentação da Rua dos Pinheiros, 
mas quanto a sua indicação aqui da isenção de multa, isso acaba gerando um certo transtorno e 
acaba, no seu ponto de vista, sendo um pouco injusto com quem pagou em dia, que entende a 
situação do pessoal desempregado, entende a situação também do pessoal que talvez por algum 
momento não tenha condições, mas também existe o parcelamento que essa pessoa e na gestão 
passada da prefeita Margarete, todos aqueles impostos atrasados de IPTU foi feito a proposta 
de um parcelamento de trinta e seis vezes, já lá atrás, e que hoje existe outros tipos de 
parcelamento e já existe lei no município sobre essa questão dos juros, apesar de ser baixo, 
existe a questão dos juros, nosso IPTU aqui na região metropolitana é um dos IPTU mais baixo, 
que existe a opção de parcelamento e existe esse baita desconto de trinta e cinco pra quem pagar 
até o dia vinte e cinco de maio, que então é favorável a indicação do vereador Paulinho na 
segunda indicação, e quanto essa primeira que se tornam um pouco injusto, se não as pessoas 
acabam acumulando isso, deixando pra depois porque sabe que lá na frente não vai pagar juros, 
não vai pagar multa e paga quando der e como pode. Ver. Renato Machado alegou que gostaria 
aqui de reforçar a emenda do vereador e lembrar que essa Casa aqui também aprovou uma lei 
que permite que já do ano seguinte, um exemplo o IPTU 2017, pode ser acionado em janeiro 
de dois mil e dezoito via protesto no cartório, isso já tá acontecendo, seguidamente tem pessoas 
o procurando aí na câmara durante a semana que tão com problemas sérios de IPTU no 
município, que muitas vezes e sabe que a lei anterior, ela poderia ficar, o prefeito, até cinco 
anos sem botar na justiça, a cobrança, porque senão ele vai se responsabilizar por renúncia de 
receita, que então geralmente não tinha aquela cobrança que é imediata e esse tipo de 
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parcelamento tinha aí em parcelar duas unidades fiscal por mês, para que fosse a longo prazo, 
com projeto, como início e término na lei, portanto tem que acredita que não tenha muitas 
pessoas atrasadas, com essa quantidade anos, porque agora, a partir do ano passado, se no ano 
seguinte, no mês seguinte do próximo ano já é acionado via cartório com protesto, e vai pagar 
além das custas, além da dívida do teu IPTU, que vai pagar as custas do cartório, já em janeiro, 
um exemplo, quem não pagou e tá inadimplente dois mil e dezessete, pela lei que foi aprovada 
nessa Casa com seu voto contrário, que votou contrário a essa lei, pode ser cobrado a partir de 
janeiro de dois mil e dezoito, pelo protesto, que então acredita que já não tenha muitos, mas de 
qualquer forma é uma bela iniciativa do vereador, mas que tem que lembrar que a cobrança 
agora não pode ficar devendo dois, três, quatro, cinco anos, não existe mais isso no município, 
tá acontecendo, sendo cobrado em janeiro do ano seguinte. Ver. Alexsandro Ávila: No sentido 
de que a secretaria competente efetue a recolocação do toldo da Escola de Educação Infantil 
Vó Edith. O autor solicitou a retirada do requerimento por uma sessão. Acatado. Foram lidas 
em bloco. No sentido de que estude a viabilidade para que seja concedido anualmente aumento 
real de mais 1% no reajuste salarial de 1,89% do servidor público. - No sentido de que a 
secretaria competente efetue a construção de um elevado de uma rampa a outra do pavilhão da 
Escola de Educação Infantil Vó Edith. Os vereadores discutiram: Ver. Alexsandro Ávila 
afirmou que fez as indicações de reposição salarial, sendo que um ponto oitenta e nove seria 
hoje a reposição aí que a prefeita tá dando aí na Saúde, na Educação, ao servidor público, e que 
gostaria com essa indicação aí que os vereadores aprovassem nem que seja um por cento, já 
ajudaria, que hoje eles ficariam com dois ponto oitenta e nove, chegariam quase a três por cento, 
é muito pouco, mas que pede aí a compreensão dos colegas, porque dessa forma aí pode ser que 
ainda que vai dar tempo ainda da prefeita reavaliar e poder dar um por cento aí ajudando aí a 
chegar a dois ponto oitenta e nove, sendo que o sindicato pediu quatro por cento, que então 
dessa forma queria muito aí a compreensão dos vereadores que entendesse que um por cento 
vai ajudar muito pouco, mas vai ajudar, que então gostaria que os vereadores aí entendesse e 
dessa forma aí votasse aí favorável pra que a prefeita realmente possa atender esse pedido dos 
vereadores com carinho. Ver. Renato Machado declarou que é favorável a indicação, já que 
teve um ofício do sindicato que tiraram da assembleia dos servidores públicos duma reposição, 
dum aumento real de quatro por cento acima de um e cinquenta e nove, e a indicação do colega 
vereador é de um por cento em cima do IGP-M, que é um e oitenta e nove nos últimos doze 
meses, portanto seria, como ainda não feita a folha do Município ainda, e que ficou acordado 
em acordo que poderia ser votado hoje, porque não entrou no prazo legal semana passada, não 
cumprindo o regimento dessa Casa, que concordam que é um por cento, mas é um por cento, é 
melhor que um vírgula oitenta e nove, até porque possa ficar registrado que é o menor aumento 
dos últimos quinze anos do Poder Executivo, incluindo a atual Administração e os prefeitos 
anteriores, quinze anos atrás o menor, no mínimo quinze anos, para não ficar na história de 
Santa Rita como o pior aumento aos servidores nos últimos quinze anos. [Ver. Jair de Oliveira 
pediu aperte. Não é aumento, é reposição.] Disse que esse um por cento seria de aumento, um 
e oitenta e nove é a reposição, o IGP-M, só que esperam que possam então aprovando essa 
indicação sensibilizar o Executivo que seja dado um por cento de aumento real, que já é uma 
miséria e vai ficar marcado na história do Município, no mínimo como pior aumento, o pior 
aumento de reposição nos últimos quinze anos do Município, que tá votando esse projeto aqui 
e vão votar posteriormente o projeto do IGP-M de um e oitenta e nove por cento, que é separada 
da indicação, com vergonha dos servidores. Ver. Paulo Vargas explicou que não poderia, como 
servidor público de vinte e cinco anos, aceitar um índice, existe, que sabe cálculos, que 
Administração até faça, mas realmente o vereador Renato tem razão quando diz que essa Casa 
semana passada retirou justamente esse projeto através de requerimento, pra que o Executivo 
se solidariza-se e fosse um pouco flexível também com um índice um pouquinho maior, que no 
entanto retorna pra essa Casa de uma forma igual ao qual entrou e os servidores precisariam 
que tivesse sido apreciado de uma maneira diferenciada, porque aqui do Legislativo estão 
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sempre aprovando cargos que são emergenciais, que se solidariza com o Executivo, porque são 
sabedores que o Executivo Municipal precisa dessas mão-de-obra, que então pede aos 
vereadores que se solidarizam com os servidores públicos, que estão com salários muito baixos 
realmente, um salário de motorista hoje entrando na prefeitura, que é a sua função, é de mil 
duzentos e sessenta e sete reais, então daqui três anos vão estar com salário mínimo de base, 
então pede que se solidarizem com servidor público e peçam, pelo menos, um por cento a mais 
aí. Aprovadas por unanimidade. Ver. Rodrigo Aveiro: Foram lidas em bloco. No sentido de 
que a secretaria competente efetue a instalação de uma academia ao ar livre, pista de caminhada 
e playground no Clube Esperança, na Rua Deoclécio Rodrigues, bairro Berto Círio. - No sentido 
de que a secretaria competente efetue a instalação de tachões na Av. Getúlio Vargas, próximo 
ao nº 2370, bairro Berto Círio. 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 nos pontos necessários da Estrada Volta Grande, Vasconcelos Jardim, bairro Califórnia. 
- No sentido de que a secretaria competente efetue a revisão da iluminação na Estrada dos 
Bloedow, bairro Morretes. Aprovadas por unanimidade. Ver. Leonardo Vieira: Foram lidas 
em bloco. No sentido de que a secretaria competente efetue a implantação de câmeras de vídeo 
monitoramento na esquina da Estrada da Pedreira com a Rua Rodolfo Boyen, nas proximidades 
da UBS Pedreira, bairro Pedreira e no trevo de acesso ao bairro Caju, na Parada 20. - No sentido 
de que o Poder Executivo realize análise do projeto de lei anexado à presente Indicação, que 
visa garantir auxílio ao esporte para atletas no Município. Aprovadas por unanimidade. Ver. 
Jocelino Rodrigues: No sentido de que a secretaria competente providencie a instalação de 
placas de identificação em todas as escolas do Município. Aprovada por unanimidade. Ver. 
Milton Remelink: No sentido de que a secretaria competente efetue a pavimentação da Rua 
Nove de Dezembro, Centro. Aprovada por unanimidade. Ver. Leonardo Vieira solicitou a 
inclusão de um requerimento, no sentido de que seja incluído na Ordem do Dia da Sessão 
Ordinária da presente data, o Projeto de Lei Nº 021/18, de autoria do Poder Executivo, o qual 
autoriza o Poder Executivo a contratar servidor por prazo determinado, nos termos regimentais. 
Os vereadores discutiram: Ver. Paulo Vargas anunciou que esse é um caso em tese, que vão 
aprovar unanimemente com certeza, porque os vereadores se solidarizam com o Executivo, 
porque são sabedores que precisam de uma estrutura melhor pra atender o serviço à comunidade, 
que é mais servidor que tá entrando e não tem condições de dar um por cento a mais de reposição 
de salário, que fica aqui então ressaltado, porque tem se tornado uma constante isso nessa Casa 
e os servidores não tem essa reposição que mereciam. Aprovado por unanimidade. 
PROCESSO Nº 556/18: PROJ. LEI Nº 021/18 – De autoria do Poder Executivo - Autoriza o 
Poder Executivo Municipal a contratar servidor por prazo determinado. CCJ – Parecer 
favorável. CFO – Parecer favorável. COSP – Parecer favorável. A presidente solicitou a leitura 
da justificativa do projeto. Acatado. 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, o Projeto de Lei Nº 024/18, de autoria do Poder Executivo, na qual 
concede revisão geral na remuneração dos servidores públicos municipais. Aprovado por 
unanimidade. PROCESSO Nº 628/18: PROJ. LEI Nº 024/18 – De autoria do Poder Executivo 
- Concede revisão geral na remuneração dos servidores públicos municipais. CCJ – Parecer 
favorável. CFO – Parecer favorável. COSP – Parecer favorável. A presidente solicitou a leitura 
da justificativa do projeto. Acatado. Aprovado por unanimidade. PAUTA: PROCESSO Nº 
583/18: PROJ. LEI Nº 029/18 – De autoria do Ver. Jair de Oliveira - Denomina a Quadra 
Poliesportiva da EMEF Victor Aggens como Rafaela Larissa Gonçalves Silva. Dada a primeira 
pauta. PROCESSO Nº 589/18: PROJ. LEI Nº 020/18 – De autoria do Poder Executivo - 
Revoga a Lei nº 1222/14 e aprova novo Plano Municipal de Saneamento Básico do Município 
de Nova Santa Rita, nos termos da Lei nº 11.445/07, de 5 de janeiro de 2007. Dada a primeira 
pauta. PROCESSO Nº 574/18: PROJ. LEI Nº 026/18 – De autoria do Ver. Paulo Vargas - Cria 
homenagem aos servidores da segurança pública (brigadianos que prestam serviço no 
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Município de Nova Santa Rita), ao final das suas atividades profissionais. Dada a segunda pauta. 
PROCESSO Nº 575/18: PROJ. LEI Nº 027/18 – De autoria do Ver. Paulo Vargas - Disciplina 
a colocação de placas explicativas em obras públicas no Município de Nova Santa Rita e dá 
outras providências. Dada a segunda pauta. PROCESSO Nº 576/18: PROJ. LEI Nº 028/18 – 
De autoria do Ver. Paulo Vargas - Estabelece a obrigatoriedade de colocação de placas em obra 
pública municipal paralisada contendo a exposição dos motivos da interrupção da obra. Dada a 
segunda pauta. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Ver. Alexsandro Ávila relatou que agora vem 
à tribuna vendo que o projeto que veio lá da Prefeitura, aumento salarial de um ponto oitenta e 
nove de reposição salarial, que se diga, onde um professor recebe oitocentos e setenta e sete 
reais, aonde que foi escolhido pra defender os interesses da comunidade, os interesses do 
funcionário público, que tá lá ganhando sete mil e trezentos reais, Ouvidoria cento e vinte mil 
reais por ano destinada a secretaria, Secretaria Municipal de Esporte também foi criada no 
governo do Partido dos Trabalhadores onde tem duzentos e setenta mil destinado pra gastar 
durante o ano na secretaria, aonde um secretário também nomeado ganha sete mil e trezentos 
reais, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação seiscentos mil por ano 
aonde tem uma secretária que ganha sete mil e trezentos reais, Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente também foi criada nessa gestão que também tem trezentos e cinquenta mil essa 
secretaria, aonde também tem secretário que ganha sete mil e trezentos reais, que aí o que mais 
o surpreende é uma cooperativa de reciclagem onde foi criado com a estrutura da Prefeitura, 
aonde tem galpão feito pela Prefeitura, destinado o espaço também municipal aonde vê aí um 
projeto aonde ganha vinte e oito mil mensal essa cooperativa, sendo que tudo que ela recicla 
ela vende, que então dessa forma vê um total desreconhecimento aí ao funcionário público e 
que tem que vim na tribuna aqui brigar, cobrar, mostrar que realmente aí acha que as coisas 
poderiam ser totalmente diferente, aonde o funcionário poderia ser reconhecido pra devolver 
bem melhor o seu trabalho com vontade, com dedicação, um professor ser valorizado, um 
funcionário ser valorizado, que então dessa forma aí vê gastando o salário de aluguel com duas 
secretarias aqui no Centro, mais aluguel ainda pra manter essas duas secretarias que foram 
criadas, aonde que vê aí dessa forma aí o dinheiro público sendo totalmente atirado pelo ralo, e 
que aí quando vem à tribuna, briga, sindicato se manifesta pedindo o reconhecimento pro 
funcionário público com mais quatro por cento, escuta do Poder Executivo dizendo que não 
tem como, que não tem verba, sendo que o dinheiro é tocado aos quatro cantos dessas secretarias 
que foram criada, aonde foi a cooperativa de reciclagem vinte e oito mil mensal, que então 
dessa forma esse vereador vem com total descontentamento, mais uma vez pede aí que essa 
indicação que fez de um por cento seja atendida pro servidor, que vai ficar com dois ponto 
oitenta e nove, que então dessa forma tomara que ela pelo menos tenha a consciência de dar aí 
esse um por cento que seja, sendo que o sindicato pediu quatro por cento, mas que pelo que vê 
aí, pela importância que ela dá pro servidor público, acredita que não vá ter esses quatro por 
cento, mas esse vereador vem com a indicação nessa Casa, implora aos vereadores da base do 
governo que votaram todos eles voltaram nesse um por cento, que mas espera que amanhã eles 
vão lá sentem e conversem com a prefeita que eles defendem tanto, que enxergue o funcionário 
público, que realmente aí possa ajudar esse servidor que um pouquinho da dedicação dela vai 
fazer toda a diferença, num partido que em eleições mentiu dizendo que trabalhava pelo 
trabalhador, que lutava, que então dessa forma esse vereador vem à tribuna aí e pede aí. Ver. 
Ildo Maciel da Luz saudou os presentes. Alegou que vem a essa tribuna porque tem a questão 
da reposição salarial, aonde que o sindicato sentou com a prefeita e existia duas possibilidades, 
que acha que isso tem que se esclarecer, porque se não fica um vereador aqui por bom e os 
outros por ruim, que a questão do IGP-M um ponto oitenta e nove, a questão do INPC que é o 
que o sindicato queria um ponto meia nove, então a prefeito optou por IGP-M, e que lamenta e 
sabem da dificuldade que tem passando, não só o Município de Nova Santa Rita, mas o Estado, 
o País, e que sabem que no Município ainda conseguem sim pagar o salário em dia ao 
funcionário público, que ach que uma coisa que tem que acrescentar aqui, que é a questão das 
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licenças-prêmio que o governo que antecedeu pra não tava pagando e a prefeita Margarete tá 
pagando sim as licenças-prêmio aos funcionários. Afirmou que outra questão é pessoas que 
estão com problemas de saúde, que tão sendo, a prefeita tá antecipando, porque aquelas pessoas 
tão necessitando daquele dinheiro, então nem tudo aqui é como o vereador Alex fala, que sabem 
e foi secretário da Agricultura e Meio Ambiente e que sabem que tem uma demanda muito 
grande aqui no município que é a questão do meio ambiente, por isso que a prefeita optou sim 
por criar a Secretaria do Meio Ambiente, e outras secretarias, que então tem que ter consciência 
sim, e se existe irregularidade existe Ministério Público, e que sabem que o partido do vereador 
Alex tem advogados que se dizem bem preparados que denunciem no Ministério Público, e que 
vão procurar os direitos se tá errado o Município, Poder Executivo, sim, o governo da prefeita 
Margarete vai responder sim por essas questões aí que o vereador veio aqui e acusou. Frisou 
que a questão do salário dos secretários, que não vai discutir salário de secretário, porque 
respeita, sempre respeitou e foi vereador de oposição aqui nessa Casa e sempre respeitou 
secretário por secretário, embora tenha a sua ideologia, que tem os seus pensamentos, embora 
muitas vezes não concorda com certas coisas, mas tem que sim respeitar, e que o governo com 
os partidos que tão aqui hoje junto governando o Município tem a plena certeza que tem 
trabalhando pra melhoria dos munícipes de Nova Santa Rita. Destacou que então é dessa forma 
que não poderia deixar de vir aqui à essa tribuna expressar o seu descontentamento com 
vereadores que vem aqui e que acham que só eles que estão certo, mas eles tiveram num 
governo que antecedeu no Município, e que o Édio sabe disso porque foram vereadores junto, 
que entregou o Município quebrado pra gestão, então é dessa forma que vem à essa tribuna, 
porque sempre dizia, sempre dizia e lembra disso, que um dia querem ver mudança no 
Município, e que queria sim governar o Município de outra forma, não como outros prefeitos 
que passaram por aqui, governaram pra meia dúzia, muitas vezes pros puxa-sacos, e que são 
diferente, são diferentes, que sabem que tem muita coisa pra mudar no Município, mas que vão 
mudar sim, porque o Município hoje caminha em passos largos, diferentes de municípios 
vizinhos. Ver. Leonardo Vieira explanou que não vai fazer lobby, não vai fazer lobby com essa 
questão dessa reposição aí, até porque tem aqui colega vereador que ganha mais de cinco mil 
reais e acha pouco uma reposição de um e oitenta e nove, que então acha que sim tem que 
valorizar os professores, que acha então em vez de debater essa reposição vão fazer então o 
padrão, padrão salarial, que vão debater reposição de um e oitenta e nove até porque... [Ver. 
Ildo Maciel da Luz pediu aparte. Alegou que só uma questão que deixou, que esqueceu de 
colocar ali, que a prefeita, junto com os partidos que estão governando, contrataram sim uma 
empresa que fez o estudo pra questão dos ônibus aqui do município, que tão fazendo um estudo 
pra questão dos funcionário de carreira, que tão na camada de baixo, que ganham mais pouco, 
porque hoje sabem que esse um ponto oitenta e nove, pra quem ganha dez mil, oito mil, dez mil 
reais, que tem funcionários aposentados que ganham faz a diferença, que agora praqueles que 
tão na ponta de baixo ali que ganham mil, mil e pouco, é uma questão insignificante, que então 
a prefeita já contratou uma empresa pra fazer um estudo técnico pra elaborar um projeto aqui 
no Município que venha sim favorecer os funcionários públicos, aqueles que ganha um lá 
embaixo, que ganham menos.] Registrou que agradece pela contribuição, pois então essa é sua 
indagação, quando fala em padrão tem que discutir o salário de quem ganha menos, porque esse 
um e oitenta e nove vai ser a mesma reposição de quem ganha dez mil, de quem ganha oito mil, 
de quem ganha cinco mil e quinhentos, que então essa é a sua indagação, que pensa que tem 
que ser revisto o padrão, mas num todo, principalmente professor, que é quem tá na ponta, quem 
educa, afinal de contas, ninguém estaria aqui se não fosse um professor, que então pensa que 
um salário de cinco mil e quinhentos seria pra um professor, porque ele é responsável por formar 
toda uma sociedade, seja a profissão que for, que então essa é a sua indagação. Frisou que então 
não vai fazer lobby aqui com um e oitenta e nove de reposição, não vai mesmo, porque essa 
reposição se for dez por cento os vereadores ganhar dez por cento de reposição, também vai 
pegar eles nessa reposição de dez por cento, então um e oitenta e nove é a reposição que irão 
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ganhar também, que seria justo chegar aqui gritar, esbravejar e pedir dez por centos de reposição, 
que respingaria neles, simples, que aí estaria fazendo lobby, e essa não é a sua ideia, não é a sua 
ideia mesmo, que pensa que é justo, o IGP-M, que não estão infringindo nada, nem o Legislativo, 
nem o Executivo, porque é um indicador o IGP-M, seria o INPC que é um meia nove. Citou 
que então só pra contribuir, não fará lobby, com essa reposição de um e oitenta e nove, que vai 
doer em quem, infelizmente em quem ganha menos, porque quem ganha mais, oito, dez mil 
reais, vai ser um e oitenta e nove em cima de dez mil reais, em cima de cinco mil e quinhentos 
reais, que agora aquele que tá lá dentro do valo colocando o cano que ganha mil e quatrocentos 
reais não faz diferença, por isso que diz, que tem que ter um padrão diferente pra quem ganha 
menos, que seria essa a sua contribuição. Ver. Paulo Vargas explicou que algumas falas lhe faz 
voltar a tribuna justamente não pra defender a causa do servidor e sim pra dizer que a 
normalidade, pra efeito de escala, está sendo riscada há muitos anos, não só nessa administração 
do PT, mas nas anteriores também, que os padrões estão muito unidos, lá no início tinham um 
distanciamento por padrões em torno de dez por cento de cada padrão um para com outro, e que 
hoje até o padrão o seis estão praticamente com salário mínimo, então aonde é que tá o absurdo, 
é um absurdo o que os gestores que não fazem a reforma administrativa que já tinham que ter 
feito há muitos anos, se caiu hoje esse aumento, essa reposição de salário, de um e oitenta e 
nove no colo da atual Administração estão aqui tentando pleitear uma possibilidade de melhoras, 
que isso não é indigno, cobrar o que lá atrás já era de direito dos servidores, que concorda com 
os vereadores que o que tá dentro do valo ganha menos, isso é uma algo que infelizmente nesse 
país medíocre que só tem perdas nesse país, que o povo brasileiro trabalha, dá murro em ponta 
de faca, e não se tem realmente um resultado, que é os direitos sociais, é contribuições, é 
impostos, e ficam tirando da classe menos favorecida o quinhão que seria de direito, que seria 
um salário digno voltado pra classe trabalhadora que movimenta a economia desse país, como 
falou em outra sessão a roda aqui ela é anti-horária, ela não é horária, isso aqui é um país de 
terceiro, quinto, sexto mundo, aonde o ladrão é privilegiado, que aonde tem quinhentos e treze 
deputados federais, onde tem oitenta e um senadores, tudo ladrão, tudo sem vergonha, e que aí 
onde é que ficam, tira-se uma meia dúzia lá que trabalham em prol da comunidade, e que quer 
deixar ressaltado aqui que na grande maioria dos deputados que são honestos são do Rio Grande 
do Sul, que se fizeram uma pesquisa vão ver isso, em compensação o Supremo Tribunal faz o 
que faz, e assim vai indo os valores dos servidores público se fizeram um levantamento não 
está envolvido no Lava-Jato, só políticos, só os colarinhos brancos, que enquanto o servidor 
público trabalha, movimenta a parte burocrática do Brasil e que estão aí hoje brigando por causa 
de uma reposição de salário e um por cento a mais, que é de direito dos servidores, enquanto 
não se tem uma estrutura política séria nesse país. Relatou que então fica aqui a sua indignação, 
esse país é medíocre no que se refere a classe salarial desse país, que estão aí com desemprego 
de mais de vinte e quatro milhões de pessoas desempregados, e aí só sabem falar que tá tudo 
muito bom, que não se tem inflação ou inflação negativa que deu em dois mil e dezessete de 
zero vírgula oitenta e nove por cento negativo, combustível subindo, alimentação subindo, 
sempre foi assim, que eles compram até os institutos que fazem essa pesquisa, de tão covardes 
que são nesse país, que é um país da podridão, é o país da desigualdade social, e não pense não 
essa voz que tem aqui é dum cidadão que tem amor e tem carinho pelas pessoas, que sabe que 
é um grão de areia no meio do oceano, que hoje está acontecendo essas coisas aqui nesse país 
por culpa nossa, como cidadão. Relatou que aqui na Guilherme Schell ontem tinha um cidadão 
ali reclamando que botaram dez litros de combustível a mais do que cabia dentro do tanque do 
combustível dele, então é absurdo, aonde é que vão parar, que então tá aqui seu desabafo com 
relação à reposição do salário feita dentro da lei sim, que é o IGP-M, mas que é medíocre é. 
Ver. Jocelino Rodrigues ressaltou que como foi vários assuntos levantados, que vai começar 
com a questão do feriado, feriado, respeitando a religião e a crença de cada um, mas aqui 
também verdade seja dita quanto à questão do feriado, que quando se faz esse tipo de feriado é 
só a prefeitura que faz o feriado, as empresas nenhuma param, principalmente na situação hoje 
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que vive, e que também acha que o melhor ato religioso de quem tem fé é pelo menos rezar 
antes de dormir, ir domingo à missa, não fazem isso, falam do padre, falam do pastor, falam da 
igreja, falam de enriquecimento ilícito, falam de todas essas coisas, mas querem o feriado da 
padroeira, que não frequentam nada, falam mal de todos os religiosos, mas querem o feriado 
dessa data que só a prefeitura faz, que esse é um dos primeiros ponto. Disse que quer aqui em 
nome da bancada do PMDB, enviar através do vereador Leonardo, um abraço a pessoa do César, 
vice, que melhoras, que já vem melhorando, mas que logo estará aqui. Comentou que quer 
também lamentar essa questão do Lourenço, que todo mundo sabe da história dele que teve no 
município, da pessoa Lourenço que tem o seu respeito, da pessoa e seus sentimentos à família 
também. Falou que quer também lembrar, domingo, MDB terá um almoço no Clube Esperança 
ali, que é um almoço de filiação, fazendo o convite a todos aqui presentes quanto a isso. 
Afirmou que outra pauta que foi comentada a respeito do aumento, que quer ver o dia que um 
desses vereadores aqui tiverem com a caneta na mão no Executivo pra ver quanto vai ser de 
aumento, que aqui se falou em aumento, em salários de oitocentos e cinquenta reais, de mil 
reais básico, dos treze operadores de máquina que tem apenas dois ganham menos de dois mil 
reais, dos quarenta e um operários que a gente tem no Município que cavam buraco e merecem 
um salário digno, que seu pai é aposentado operário, apenas dois ganham menos de dois mil 
reais por mês, dos trezentos e setenta e nove professores que tem no Município trabalhando 
vinte horas semanais e também tem alguns tem algumas que tem duas matrículas, que esses 
cem professores, que é mais ou menos cento e dezesseis professores, ganham abaixo de mil e 
quinhentos reais, por esses aqui questionaria muito pela questão do aumento, por esses aqui, 
mas pros auxiliar administrativo que são treze e que soma mensalmente cento e cinco mil reais 
pro cidadão pagando esses, pra esse aqui não peleia não por aumento, não que ele não trabalhe, 
não que não sejam trabalho não é nada disso, só que a maioria, a maioria ganha mais de seis 
mil reais por mês, que então isso não é pouco, que quando for lá puxar o salário básico realmente 
é um salário muito pequeno, mas com os aumentos, com os FGs agregados e tudo mais, todos 
esses estão custando pro cidadão mais de cem mil reais por mês, que treze pessoas ao ano custo 
mais de um milhão por mês, um dinheiro que acredita que muitos que tão aqui não verão tão 
cedo, então, e tem essa questão também, que o próprio colega vereador motorista recebe 
benefício de mais de cinco mil reais, é direito dele, ele fez o concurso, é um direito dele, mas 
que não é por essas pessoas que irá entrar nessa questão, que seria a favor se a prefeita hoje 
dissesse e que também comentou sobre os colegas, sobre o abono, já que não pode dar um 
aumento real no salário, sobre o abono de dar lá cem reais, não é muito não, mas pra quem 
ganha mil e duzentos reais eu acho que ajuda, pelo menos no gás que não para de aumentar, 
pelo menos no combustível e outras coisas, que então tem muitas coisas a rever antes de se falar 
do aumento e pra isso, que quando tiverem com a caneta na mão quer ver decidir. Alegou que 
quanto a questão do Esporte, Secretaria do Esporte, não foi duzentos e cinquenta mil, foi 
quatrocentos e cinquenta mil que foi votado na LDO, o Meio Ambiente não foi quatrocentos e 
cinquenta, foi seiscentos e cinquenta, que secretaria que vem ajudando e desenvolvendo um 
bom trabalho, e também aqui a do Esporte, que há quinze dias arrecadou mais de oitocentos 
quilos de alimentos para ajudar aquelas famílias carentes que hoje necessitam. Ver. Renato 
Machado ponderou que ouvindo o discurso dos vereadores, cada um tentando conduzir de uma 
maneira, que também tem que manifestar, não pode passar em branco na sessão, e aqui ou 
analisando, e vendo fato por fato do acontecido, que tem que fazer algumas considerações, que 
esse IGP-M de um e oitenta e nove todo mundo sabe que é uma reposição, que não sabe daonde 
é feito o cálculo pra dar um e oitenta e nove, porque todo mundo quando vai no mercado, vai 
no posto de gasolina, vai em qualquer repartição pra comprar alguma coisa, sabe do que tá 
falando, porque tá aumentando diariamente as coisas, então já é uma farsa esse IGP-M de um 
e oitenta e nove que tem que engolir, mas que tinha que se reportar aqui que às vezes, todo ano 
tem a mesma discussão quando se fala com relação à reposição do servidor público, há pouco 
tempo atrás retiraram criminosamente dos professores de educação infantil uma ação que eles 
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ganharam na Justiça e tinham direito, quarenta por cento do salário foi tirado, e que aqui não tá 
mentindo, todo mundo sabe, que teve reunião nessa Casa pra discutir esse assunto, que ainda 
corre na Justiça ainda, retiraram das professoras que educam as crianças quarenta por cento do 
seu salário, com uma ação judicial já que dava procedimento e direito legal pra ganhar, que tem 
direito, já cometeram um crimes. Alegou que quando se fala e aqui um vereador da bancada do 
governo vem relatar conforme a licença-prêmio, a licença-prêmio, os dados que tem, que só de 
arrecadação do imposto de renda na fonte dos servidores do Município foi retido um milhão e 
setecentos mil, retido por servidores, e foi pago um milhão e seiscentos mil em licenças-prêmios 
até dois mil e quinze, cumprindo o que é de obrigação do Poder Executivo que é pagar a licença 
ao servidor porque está no estatuto, e que eles tem o direito de receber, com o dinheiro do 
próprio servidor, arrecadaram um milhão e setecentos, repassaram um milhão e seiscentos, que 
ainda sobrou do imposto de renda na fonte do ano de dois mil e quinze, cem mil reais de 
diferença, que o próprio dinheiro dos servidores pagou a licença-prêmio do servidor e ainda 
sobrou dinheiro em caixa, tão pagando a licença, tão fazendo a obrigação do Poder Executivo 
pagar a licença do servidor, mas dois mil e dezesseis não foi pago ainda, dois mil e dezessete 
também não foi, e os que venceram em dois mil e dezoito também não receberam, que mesmo 
assim pegando o dinheiro do servidor não tão conseguindo cumprir o que é o dever do 
Executivo. Comentou que portanto é muito fácil vim aqui e sempre discutir todo ano a reposição 
do servidor, que vão reformar padrão, que vão fazer isso, vão fazer aquilo, mas tão seis anos no 
governo e não fizeram nada, e já tem cinco padrões ganhando salário mínimo no Município, 
que aí vem vereador e questiona, mas o padrão salarial mínimo do servidor público é dois mil 
reais, mas os caras tem vinte anos de história no Município, que tão dando o couro nesse 
Município trabalhando, é direito adquirido, que Prefeitura não é serviço privado que quando sai 
sai com dinheiro, com indenização, com reposição, com uma indenização, que tá muito bom 
pra quem é CC, pra quem tem FGs graúdos na Prefeitura, tá bom, salários altos, e agora tão 
tapando o sol com a peneira, criando categorias novas no Poder Executivo, que aprovaram agora 
um cargo de dois mil e novecentos reais pra nutricionista no Município, aí fica fácil, mas o 
miserável, aquele coitadinho que ganha lá padrão um, dois, três, quatro e cinco, que vai com 
esse aumento, com esse aumento que chamam de aumento mas não é aumento, é o IGP-M, é 
parte das perdas salariais, em janeiro já vai confrontar com o novo salário mínimo que vai ser 
mil e alguma coisa, que aí provavelmente vão ser convocados no recesso pra vir aqui votar pra 
não deixar prejudicar pra ganhar o salário mínimo inferior ao salário mínimo dos servidores da 
categoria um, dois, três, quatro e cinco. Portanto, se querem fazer façam, e quando aqui 
aprovaram na Casa a indicação de um por cento, que quer vim nessa tribuna aqui e parabenizar 
a prefeita, se ela tiver vergonha na cara e dar essa reposição de um por cento, porque não 
acredita, e que quando os vereadores aqui dessa Casa no mandato passado votaram além de um 
mandato pro outro. Verª. Ieda Bilhalva saudou os presentes. Declarou que retornando a tribuna, 
que foram citados vários assuntos polêmicos e não polêmicos, mas que tem aqui um 
acontecimento trágico do município que foi a perda do Lourenço Graiz, que é um, diga-se de 
passagem, que foi um historiador do município, porque ele arrecadou, ele tem fotos, ele tem 
vídeos, ele tem documentos em sua posse que até o histórico da nossa Câmara ele tem, que foi, 
todos sabem que a câmara foi vítima do incêndio e se perdeu todo o histórico dessa Câmara, 
que estava em conversação com Lourenço, inclusive a quinze dias atrás ele a procurou aqui e 
aqui na portaria comunicaram ele que não estava e ele não chegou a subir aqui até o seu gabinete, 
que estava em negociação com ele, em conversa com ele pra arrecadar essa história da Câmara 
de Vereadores de Nova Santa Rita, que ele já tinha separado as fotos, inclusive ontem antes do 
infarto, que ele enviou Whats dizendo que já tinha separado as fotos, então iam recuperar a 
galeria dos vereadores e dos presidentes de Nova Santa Rita. Explicou que até porque história 
se faz com arquivos, com papéis, com jornais, com fotos e hoje a Câmara está sem história, 
porque quando houve aquele incêndio foi-se tudo, que então pensa assim que a história, que 
sempre falou aqui que a história se escreve, não cria, e a história foi escrita vinte e seis anos 
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aqui, desde o início de toda ao início da Câmara de Vereadores, da emancipação do Município, 
e que isso tem que recuperar sim, que vai entrar em contato com algum parente, alguém que 
trabalhasse com o Lourenço pra ver se faz essa recuperação desses documentos. Enalteceu que 
a respeito do vice-prefeito César, amigo particular, bancário, colega da sua filha que 
trabalharam juntos, e que tem uma admiração e um carinho especial, uma amizade de muitos 
anos e conforme o Renato falou, o vereador Renato, que independe de política e que foi uma 
pessoa que nunca misturou política, até por é servidora pública do Município e já lecionou, já 
teve em direção, já teve em Diretoria de Secretaria, em todas as gestões de todos os partidos 
aqui, porque uma coisa que sabe distinguir o seu trabalho da política, que embora hoje esteja 
ocupando um cargo político, mas antes de tudo é professora e funcionária pública. Falou que a 
respeito do feriado, é um feriado municipal que está na Lei Orgânica, não foi criado pela prefeita 
Margarete, não foi mudado pelos vereadores dessa legislação, está na Lei Orgânica e é lei no 
município, que então acha que nem tinham que estar discutindo isso aqui, é dia da padroeira 
vinte e dois de maio, feriado, por uma decisão de funcionários, enfim, fizeram uma ponte lá e 
ligaram no feriado do dia trinta. Falou que a respeito das escolas, as escolas têm o seguinte, as 
escolas tem um calendário escolar que é decidido pelo Conselho Escolar do município, pela 
Smec e professores juntos, porque votaram esse calendário escolar, a secretaria dá três opções 
de calendário escolar e eles votam, que o mais democraticamente aquele que tiver maior número 
de votação é aprovado pelo Conselho Escolar e torna-se praticamente, é um plano pro ano letivo, 
que quando vota esse calendário escolar em todas as escolas do Município por todos os 
processos, fica definido quais os feriados que as escolas vão ter, que então como a creche, que 
não é creche e sim uma escola de educação infantil, segue esse calendário. Ver. Jair de Oliveira 
saudou os presentes. Relatou que olhando os discursos dos vereadores aqui e anotou algumas 
coisas e se lembra tão bem que quando a presidente Dilma saiu do governo era doze, treze 
milhões de desempregados, hoje é vinte e quatro milhões, indo mais fundo o litro da gasolina, 
e que não tem vergonha de dizer que mandaram nesse país por dois mandatos do companheiro 
Lula e mais um mandato e meio da companheira Dilma, e que a gasolina ela dois nove nove, 
hoje tem lugar que tá cinco real, cinco e pouco, que o gás de cozinha era trinta e cinco reais, 
hoje ele tá setenta e cinco até oitenta reais, e daí pergunta aonde é que tão os batedores de panela, 
aonde é que tão os golpista que votaram contra pra tirar a presidente Dilma do poder, porque 
não saem pra rua agora bater panela, que não vê ninguém na rua, os caminhoneiros ontem 
participou de uma manifestação deles ali em Portão, e não vê, se iam falar qualquer coisinha de 
aumento eram as luz desligadas dos apartamentos, era aquele fuzuê no Rio de Janeiro, São 
Paulo, Minas Gerais, que hoje não vê, onde é que tá essa gente, será que sumiram, será que tão 
contente com o que tá acontecendo no país. Afirmou que tava vendo aqui atentamente, que 
também fui enganado, como o vereador falou aqui que ficou retido na fonte um milhão e 
oitocentos mil, que aqui que paga as licenças-prêmio, isso não é verdade, então quer dizer que 
o funcionário, que não tá dizendo que ganha bem, não ganha pouco também, porque se ficou 
retiro um milhão e oitocentos mil na ponta aqui em Nova Santa Rita alguma coisa aí tá errado, 
que sabe que tem os baixos salários sim é certo, mas uma coisa tem que pensar que tem que 
tomar essa atitude e fazer uma reforma, juntamente com o sindicato, com os funcionários, daí 
vão chegar, se não vão chegar saber aonde, não leva a dois anos, que não vão mais ter dinheiro 
pra pagar o funcionalismo, não vão ter dinheiro, vão ter que parcelar e olha lá quando vão pagar, 
pelo jeito que tá indo não tem condições. Disse que outra coisa, a licença-prêmio não tem 
imposto quando os funcionários recebem, é livre do Imposto de Renda, não é descontado a 
licença-prêmio, não é descontado, que Imposto de Renda é um imposto federal, não é municipal, 
também esses dias uma pessoa lhe falou e daí foi atrás das informações e é diferente. Explicou 
que então assim, um milhão e oitocentos, que vai repetir de novo, então quer dizer que não 
ganham bem, mas também não ganham mal, e que esse um e oitenta e nove é pouco, quem não 
sabe que é pouco, é pouquíssimo, que não concorda também, mas é o que tem, é o IGP-M que 
deu um e pouco, o INPC deu um e sessenta e nove, mas que tem que continuar lutando por esse 
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trabalhador, que nem diz o vereador Gugu, pra equiparar esse salário, porque se não, se der dez 
por cento de aumento hoje pra quem ganha dez mil são mil real, mas pra quem ganha mil são 
cem, que daí nunca vão emparelhar, nunca vão emparelhar, então tem que sentar e achar uma 
porta e uma saída. Citou que quer aqui desejar a todos uma boa semana e dizer que tem que 
continuar lutando, o país e o município não podem parar. Ver. Milton Remelink salientou que 
mais uma vez o César, vice-prefeito, que tá muito triste, mas estão rezando pra melhoria, seu 
Lourenço a pessoa que sempre admirou do Jornal De Fato, sempre tava junto dando força, 
infelizmente faleceu hoje, seu Jaime um abraço, um homem do Caju, seu amigo que aprendeu 
muito com ele e no dia a dia tem diálogo e que tá sempre aprendendo com ele. Disse que vem 
nessa tribuna aqui pra falar algumas coisas e dizer que tem que existir sim a secretaria dentro 
do nosso Município, que Pedrinho da reciclagem um homem trabalhador no dia a dia e a nossa 
cidade tá sempre limpa, agradece ao Pedrinho, tá sempre correndo tirando o lixo, é muito 
importante, se tá ganhando tá trabalhando, que Júlio da Ouvidoria, conhece o trabalho do Júlio, 
o cara que recebe todas as pessoas lá, sempre tá ajudando e dialogando, tem o seu salário, tá 
lutando, que tem que apostar e dar força para ele, tem outra pessoa que não deixava nunca de 
comentar que é o Mota, secretário de Esporte, que não vai falar dos outros secretários, mas com 
o Mota hoje ele ajuda muito Santa Rita, que ele faz vários torneios e ele dá força pras crianças 
pobres da rua, o seu Jaime sabe que não é fácil tocar uma escolinha dentro de Nova Santa Rita, 
mas no Caju muitos talentos surgiram lá através do seu Jaime, no Esperança dois guri que foram 
pro Juventude agora, sinal que o trabalho do Mota tá sendo bem feito, que vão cobrar dele pra 
melhorar, tem que ter sim secretário de Esporte na comunidade, dos pais chegar no fim de 
semana e levar seus filhos, que qual é o sonho dum pai não ter um filho jogador, isso é muito 
bom, que tem que tá junto, sete mil e trezentos que o vereador falou, mas ele trabalha. Relatou 
que Irmão Toninho, toda vez que chegou nele foi bem recebido na secretaria, vai lutando e vai 
trabalhando, tem que ganhar o salário sim, se não fosse ele teria outro lá, mas que a prefeita lhe 
escolheu porque faz um bom trabalho, que não vai muito em papo dos outros, tem que ter fé e 
lutar, e fazer e continuar no seu trabalho bonito. Falou que outra coisa, o almoço no Esperança, 
de filiação, é domingo, que o Gugu vereador falou, almoço na Hermidas dia vinte e um, seu 
Jaime presidente do Caju, o dia vinte e sete, e que sempre diz, que luta pelos quatro cantos do 
município, mas luta é pelo Caju, porque sabe o que passam lá no dia a dia e o seu Jaime tá 
sempre junto lá lutando por aquele Caju no dia a dia, por isso que diz que vão dar valor o que 
é nosso, que tem no almoço no Esperança e depois vão lá no Caju dar um abraço no seu Jaime 
e naquele pessoal que tem uma grande amizade que deixou lá, que o seu Jaime vem aqui nessa 
Casa, que lhe agradece muito de coração pela pessoa que o senhor é, uma pessoa humilde, uma 
pessoa que tem um diálogo, porque nunca o viu brabo, por isso que lhe dá um abraço de coração. 
Ver. Mateus Marcon saudou todos os presentes. Mencionou que quer aqui primeiro deixar seus 
sentimentos aos familiares do Lourenço, que quer falar aqui também pro Leonardo para levar 
um forte abraço pro vice César. Contou que como começaram falando do IGP-M, que é muito 
fácil vim aqui na tribuna e dizer que quer dar cinco, quer dar dez, quer dar vinte por cento de 
aumento, mas que ali na frente quem que vai pagar essa conta, essa crise que vem afetando cada 
dia mais, que hoje cada vez mais recursos do governo federal não vem mais pro Município, 
muitas coisas tão sendo cortadas, do Governo do Estado também está sendo cortada recursos 
como na saúde e na educação que quem tem que investir vai ser dos cofres do Município, e que 
quando falava lá na sua primeira sessão, primeira ou segunda, que a crise ia pegar em Nova 
Santa Rita, quando votou contra a criações da secretaria, e não é porque é contra o Meio 
Ambiente, contra a Ouvidoria, contra ter uma Secretaria de Esporte, é porque não tinha 
necessidade de ter a secretaria, que antes de ter funcionava muito bem quando era apenas 
diretoria ou tinha um coordenador, e que pega aqui um exemplo do seu colega de partido 
vereador Pedal, quando ele era coordenador de Esporte e hoje que tem uma Secretaria de 
Esportes, que hoje tem no mínimo tem o secretário e mais dois CCs lá dentro, que não vê muita 
diferença, não vê o mesmo, que esse dinheiro é o dinheiro que podia tá poupando. Frisou que 
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quando fala nos servidores é muito fácil vim aqui falar que o salário base do motorista é mil, 
mil e cem, mas o vereador esquece de falar que ganha, cinco, seis como motorista da prefeitura, 
e que quando tem uns que ganham cinco, seis de salário, tem outro colega do lado que ganha 
apenas mil e duzentos, mil e trezentos, mil quatrocentos, e aquele que muitas vezes ganha cinco, 
ganha seis, que ele não tá ali ganhando cinco, seis, por competência, pode até ter competência 
por estar exercendo cargo, mas ele tem ali porque eles muitas vezes ele é amigo do chefe, é 
amigo do rei, por isso que ele ganha, que sabem que muitos cargos é questões políticas, e até a 
hora que não acabar com isso aí e não rever o salário base do servidor vai ficar sempre assim, 
o do professor não vai passar dos novecentos se não mexer. Justificou que hoje muito bem 
trouxe o Gugu aqui os dados que aqui, menos de cem professores ganham abaixo de mil e 
quinhentos reais, cento e dezesseis, e tem alguns que ganham oito, dez mil reais, que não é 
contra eles ganhar oito ou dez, é a favor então que todos professores ganhem oito ou dez mil, 
que quando tiver condições de pagar vão pagar, porque hoje a Prefeitura não pode girar só em 
torno da folha de pagamento, que tem que investir em saúde, tem que investir em asfalto, tem 
que investir na educação, e comparando aqui com o Governo Federal, que hoje estão dando um 
vírgula oitenta e nove, mas o Governo Federal pela primeira vez na história abaixou o salário 
mínimo que retirou dez reais, enquanto isso não vê muitos falar, e aqueles mesmo que falavam 
que eram contra a corrupção, esses mesmos que tiraram a presidenta Dilma votaram duas vezes 
pra arquivar um processo pro Michel Temer, e que a cada dia vê é mala de dinheiro, é gravações, 
enquanto tem o presidente Lula que muitos dizem que ele tá preso porque roubou, mas que não 
vê malas de dinheiro, não tem filmagens e agora foi até vendido o triplex que dizem que é dele, 
e o dinheiro foi pra quem, foi pra ele ou foi pro Aécio, tá lá líder nas pesquisas e que quando 
pergunto se vão ter um plano A o plano B do governo pra concorrer à presidência, o candidato 
do PT, o Lula, e que acha que é um dos únicos que podem botar a casa em ordem, porque os 
outros que tá vindo aí não tem condições. TRIBUNA POPULAR: Diretor da Comunidade 
Terapêutica Recomeçar, Anderson Conti, saudou os presentes. Discursou que será breve, que 
na verdade há um ano, a um ano e um mês atrás exatamente teve na Casa do Povo aqui Nova 
Santa Rita, que estava há cinco dias no município e veio apresentar a reformulação da 
Comunidade Terapêutica Recomeçar, que já estava instalada no município, com o intuito de 
que na verdade fez uma promessa que ia colocar Nova Santa Rita no mapa do estado como 
referência em tratamento de dependência química para mulheres, que passado um ano, a sua 
equipe terapêutica lá, não é, que colocou no mapa estadual o município de Nova Santa Rita, 
que mês que vem então está no mapa do estado, contratada oficialmente pelo Estado, que foram 
contratados, que a única do estado comunidade terapêutica feminina dentre as quatrocentos e 
trinta e duas do Estado, a única reconhecida pelo Estado apta a tratar mulheres com dependência 
química, que então o que falou da outra vez, que o Jair eras o presidente, o que prometeu aos 
vereadores está cumprido. Citou que por conta disso, no Passito ali, tá abrindo a outra unidade 
que vai ter vaga pra mais de sessenta mulheres e também vai aumentar o trabalho, a gente quer 
fazer aumentar o trabalho social no sentido do artesanato, que vão contratar agora o 
ginecologista pra oferecer gratuitamente ao município, que não sabe como é que vai articular 
isso ainda um ginecologista e oferecer aqueles exames de pré-câncer para a sociedade, que isso 
pro segundo semestre do ano, e vai ser totalmente sem custo, e que vão oferecer ao município 
também para o Município, sem custos, cinco vagas sociais se porventura alguma das munícipes 
precisar de ajuda nesse sentido. Explicou que semana que vem agora está mandando para 
Brasília a documentação toda inerente a contratação de mais trinta vagas, que também vai entrar 
no mapa agora da União como a única entidade do Estado, agora a nível Federal, que é apta a 
tratar de mulheres com a síndrome de dependência química, que não queria que os vereadores 
tivessem dito que as meninas que estão aqui na frente eram de lá, porque por muitas vezes, 
algumas pessoas, infelizmente, a sociedade como um todo, acham que as pessoas que tratam de 
dependência químicas estão presas, estão enjaulados, que não tem condições e tal, e se olhar as 
meninas, quatro belas meninas ali, que se não dissessem ninguém ia dizer, tanto é que até 
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brincou com elas que vão sair daqui e vão num baile agora, que é brincadeira, vieram porque 
quiseram, ninguém foi forçado a vir, como podem perceber tão sem escolta. Enfatizou que então 
assim, primeiro foram contratados pelo Estado, foram quinze vagas, mais as vinte e cinco que 
tem e mais trinta a nível federal, que até o segundo semestre desse ano a reforma que o Jair 
inclusive foi visitar lá ele viu in loco, que fez um investimento com recursos próprios de 
cinquenta mil reais só em obra, pra sessenta vagas, até o final do ano cento e vinte vagas. 
Afirmou que outra, como falou que breve será, queria elogiar quatro pessoas na verdade, se é 
que vai dar tempo, que é a dona Silvana, a dona Silvana ela é a secretária da Prefeitura, aquela 
mocinha que fica lá na prefeitura em frente à Sala do Empreendedor, que tá sempre com um 
sorriso nos lábios, sempre os atende de uma maneira fantástica, que às vezes chega meio tenso 
pelo que acontece, que a sua parte na comunidade terapêutica, além de ser o diretor terapêutico 
é o homem encarregado pela tramitação de leis, papel, então às vezes, que algumas coisas 
acontecem de uma forma não muito dentro dos prazos e precisa se envolver com isso, e ela 
parece que tudo tá sempre bem com ela, a outra é a dona Nilza do protocolo, que é uma senhora 
que não sabe quantos anos ela tem de Casa e que nunca viu aquela mulher com uma cara feia, 
fantástico, que a outra é a dona Donizete, não sabe se conhecem ela, que é a dona Donizete ela 
trabalha no SAE, no Centro de Especialidades, que a Cíntia precisou fazer sessenta e dois 
exames, em questão de dez minutos a dona Donizete resolveu, fez todos gratuitamente que veio 
uma requisição de Canoas e ela foi lá e resolveu, simples assim, que em meia tarde tava tudo 
feito. Frisou que a outra é dizer se verem as meninas correndo por aí que e verem os seus colegas, 
pra quem não sabe é oficial do Exército aposentado com a patente de capitão, correndo por aí, 
que tá implantando o projeto Recuperação em Malhação, que já fez um convênio com academia 
Mundo Fitness, nos quais as meninas vão sair de dentro da instituição pra ir malhar na academia, 
que embora que nem falou antes, as pessoas acham que lá trata só de saúde, que tem a parte 
social, elas tem aula de artesanato, elas tem aula de reeducação de postura, que elas são 
chamadas atenção pra parar de falar gíria, que diz pra elas que elas precisam sair de lá como 
damas. Falou que vai aproveitar os dois minutos que tem, que não pode deixar de falar, tem três 
vereadores aqui, que na verdade acha que nem eles sabem o serviço que eles prestaram pra 
instituição, que pra ele particularmente que faz isso há vinte anos e pra elas, e elas estão aí, 
primeiro ao Jair, aquele dia que foi de bermudinha de chinelo lá elas estavam lá, e as pessoas 
que lá estão internadas não vem duma situação muito boa, que não sabe o quanto elas se sentem 
importantes, embora sabe que é um cara humilde, de saber: ‘bah, o vereador veio aqui nos tratou 
como gente’, que então isso pro tratamento delas não tem preço, então se acha que isso aqui tá 
fazendo pra te prestigiar, que não tem ideia do que fez por elas, não tem preço, não tem como 
mesuras isso, que o outro vereador que o primeiro que conheceu foi, outro vereador que ouviu 
algumas coisas dele, como é que ouviu, o pitbull da Câmara, o pitbull da Câmara foi lá, olhar 
angelical, que orientou, conversou, se comportou como um cavalheiro, e as meninas também: 
‘quem é o morenão, que educação aquele rapaz’, e foi o mesmo efeito Alex, que se conseguisse 
ter ideia e mesurar o efeito que causou aquele dia que foi lá, que então é obrigado a citar, porque 
embora pareça que seja benéfico pro ego, não, foi benéfico pro ego delas, que bom se mais 
vereadores fossem lá, e o outro é o Renato, Renato também, Renato foi lá, perguntou, 
questionou, que entrou nos quartos e elas também, ficam, imagina pessoas que normalmente 
são tratadas com exclusão, fora do contexto social, que assim como tem outras classes de 
pessoas, que não vem ao caso, não é partidário de nenhuma sigla, mas imagino pessoal sem 
terra, o pessoal sem teto, pessoal sei lá, que às vezes sabe que esse povo fica um pouco fora do 
contexto, o dependente químico também fica, que isso então, sabe, só que o dependente químico 
também e tá aí a prova que com acompanhamento profissional bem orientado, bem cuidado, 
bem feito, que elas conseguem sair, elas não estão mordendo ninguém aí, que saiba, que não 
apareçam com o celular de ninguém no bolso lá, não façam passar vergonha. Anunciou que 
então é esses três vereadores em particular, a CT Recomeçar, essa equipe técnica agradece, 
porque elas ficaram, foram os dois foi o comentário, porque o Jair, porque o Alex, porque o 
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Renato, porque viu, que consegue, consegue conversar com pessoas diferentes, que não tem 
que lidar só com polícia, só com saúde, só com traficante, só com não sei o quê: ‘Anderson, tu 
tem razão’, que é o que vem sempre dizendo pra elas lá e é verdade, então o fato de pessoas 
diferentes, autoridades públicas que vocês são na verdade irem lá, que nem que seja pra fazer 
valer a função fiscalizadora da Câmara de Vereadores, nem que seja pra lá encher o saco, que 
pra elas não tem preço, pra ele também não, mas pra elas em especial, elas se sentem com o ego 
lavado: ‘os vereadores vieram aqui, os vereadores apertaram a nossa mão, a gente não é o lixo 
que todo mundo acha’, são mulheres, são mães ou filhas, são avós, que elas merecem uma 
chance, então mais uma vez Jair obrigado, Alex muito obrigado, Renato obrigado. Alegou que 
só pra constar, para evitar demanda para o Município com as sessenta pacientes, que antes que 
alguém questione, que contratou o psiquiatra, psicólogo, assistente social, mais dois membros 
de equipe, que é consultor em dependência química e socorrista, e vai usar o Município só 
aquilo que a lei manda, que é associar a rede pública, o cartão SUS que tem que mandar fazer 
por lei, que agora a outra demanda já fez, embora ou não precise está fazendo, tá então, que 
fiquem tranquilos que esse custo não vai dar pro Município, tá bom. Encerrou agradecendo, 
dizendo que gostaria que os outros fossem lá também, que elas vão se sentir muito bem, não é 
por ele é por elas, e que quem quiser ou precisar de alguma informação sobre dependência 
química e quiser usar os préstimos desse consultor que fala, vai ficar o anonimato, fica em 
segredo, que estarão à disposição sem custo nenhum. Ver. Renato Machado frisou que 
cumprindo então o que diz na tribuna popular aonde os vereadores, líder da bancada ou o vice-
líder, tem o direito de comentar, apenas dois minutos, terão um tempo bem maior para comentar 
até com relação à Comunidade Terapêutica Recomeçar, a feminina, com o diretor Anderson que 
tá aqui, essas meninas presentes, que tiveram a oportunidade de conversar com elas lá, a 
importância, que nem imagina a importância da presença lá, que foi um convite, a hora que 
tiver um tempinho os visite, que ele e o Alex, junto com a imprensa da Câmara, tiveram 
presentes lá representando a bancada do PTB, onde encontram um lugar bastante aconchegante, 
quando se fala em comunidade terapêutica se acha, muitas vezes, que é um local que as pessoas 
ficam excluídas da sociedade, mas não, encontraram lá um lugar limpo, um lugar arejado, um 
lugar aonde as mulheres que tão lá se tratando, fazendo trabalho de artesanato, que também pra 
surpresa também fazem um trabalho de academia, saindo lá da casa e fazendo uma academia 
também, que hoje pra satisfação a presença deles aqui, que sejam sempre bem-vindos, que 
espera que as outras, num total de dezessete que encontraram no dia tenham a oportunidade 
também de vir nessa Casa num outro momento, e que também, assim que quiserem vir serão 
bem recebidas nessa Casa, porque fala tanta coisa do país, que nada funciona, que tudo é jogado 
fora, que encontraram lá um local onde é muito aconchegante, um lugar muito bacana, muito 
das pessoas trabalhando motivadas que tão lá executando as suas tarefas, fazendo os seus 
artesanatos, vários artesanatos expostos lá dentro, a surpresa da academia, que encontraram 
assistente social lá, encontraram um acompanhamento e que quando fala nisso, muitas vezes, 
pode pensar que hoje vem tal dia, que o presidente vai marcar um dia, não, eles ficam à 
disposição, que a hora que quiserem ir lá vão, e o vereador Alex não tem pressa, que vão lá 
fazer uma visita e depararam então com a situação lá aconchegante. Ver. Jair de Oliveira 
enalteceu que agradece pela presença, pelo espaço de ceder, que quer aqui cumprimentar as 
meninas, o Anderson, esse é o trabalho que já acompanha lá aquela comunidade há anos e 
sempre vai estar à disposição, e o seu jeito é aquele lá, simples que nem sempre foi, e que 
agradece pelas palavras, é que nem o vereador Renato falou, que os outros vereadores também 
estão convidados pra ir lá acompanhar, as portas sempre estão abertas, que em seguida está lá, 
e quantas vezes precisar ir lá vai ir, por que gosta disso aí, que além do cara ser vereador o cara 
é o social também tem que fazer, então as meninas estão de parabéns, tá de parabéns, e que 
ficou muito feliz quando disse que não vai ter gasto pro Município, porque outras que conhece, 
não aqui, mas nos outros municípios, trazem gasto pro Município e que onera bastante, mas que 
nem falou que contratou aqueles profissionais ali, que parabeniza, que leva um abraço pro 
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Rogério e a esposa de lá, que as meninas podem sempre contar com ele que vai tá sempre à 
disposição. Ver. Jocelino Rodrigues disse que só queria agradecer a presença das meninas e 
parabenizar o Anderson aí pelo trabalho que vem acompanhando há mais de um ano, e que 
agradece a presença e que os outros venham também, que serão muito bem-vindos à essa Casa. 
Ver. Leonardo Vieira falou que também gostaria de parabenizar o Anderson, e o CT 
Recomeçar por esse progresso de um ano, um ano e um mês, como disse, na reabilitação dessas 
pessoas e inserir elas na sociedade novamente, que então parabeniza, pras gurias pela 
perseverança, porque sabe que não deve ser fácil, que é uma luta contra si mesmo. Verª. Ieda 
Bilhalva ressaltou que gostaria de deixar o seu recado, que parabeniza as meninas, porque isso 
é uma atitude, tem que ter atitude, e ter querer, primeiro lugar têm que querer, e que bom que 
encontraram na pessoa do Anderson e de toda a equipe com certeza esse apoio, porque querendo 
tem que ter o apoio e isso é muito bom, vê-las assim, noventa e nove por cento recuperadas, 
porque cada dia é um dia, porque isso na verdade é uma doença que se adquire e é difícil de se 
livrar, que parabeniza pela atitude, parabeniza pela sua perseverança, como diz o colega. 
Mencionou que é educadora, que trabalha essas questões na escola e são difíceis, são muito 
difíceis, que até faz uma brincadeira aqui com um colega que ele é jovem, tem vinte anos, e é 
fumante, fuma um cigarro atrás do outro, e que agora todos os dias faz uma brincadeira com 
ele, que não precisa deixar, mas diminui, a sua assessora também, que diz todos os dias pra ela 
que não precisa deixar o cigarro, mas pode diminuir, e acredita que aquilo como ele tem vinte 
anos e é jovem aquilo tá incutido na cabeça dele que quando chega aqui ele diz: ‘que hoje eu já 
fumei um cigarro a menos’, que imagina se ao longo do ano consegue que ele pare até de fumar, 
vai ser um ganho, que então isso é constante aqui na educação, que ela tem que ser sempre 
perseverante, que então agradece. Explicou que o Anderson a procurou no início e aonde ele 
citou que ele queria elogiar os funcionários, que parabeniza o Anderson pela tua atitude de 
elogiar os funcionários públicos, porque se inclue porque é funcionária pública, que é muito 
mais fácil dizer que não se resolve nada, mas nem sempre tá nas mãos daquela pessoa resolver 
alguma coisa, mas o bom tratamento, o sorriso e a boa receptividade isso, que não fere e não 
faz mal a ninguém. Falou que vai transmitir aos colegas funcionários essa sua posição aqui, que 
até vai tirar uma cópia depois da ata, que isso fica em ata, e vai entrega-la, porque acha que isso 
vai ser gratificante pra elas, assim como foi a visita dos vereadores lá, e que com certeza elas 
vão ficar muito feliz e honradas com isso, pena que elas não estavam aqui para ouvir o elogio, 
que se soubesse o nome das pessoas, com certeza teria convidado-as. Frisou que então agradece 
pela participação, que sempre que quiserem participar das sessões, é todas as terças-feiras, às 
dezoito horas, e que se quiserem vir conversar com os vereadores os gabinetes estão sempre à 
disposição e da presidência aqui também, então são todos bem vindos. 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 cinquenta e cinco minutos. 
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