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ATA Nº 022/2018 – 17ª SESSÃO ORDINÁRIA – 12/JUNHO/2018 – Aos doze dias do mês 

de junho do ano de dois mil e dezoito, na sede da Câmara de Vereadores de Nova Santa Rita, 

realizou-se a décima quinta Sessão Ordinária, do segundo ano da sétima legislatura, com a 

presença de todos os vereadores.  A senhora presidente, vereadora Ieda Maria de Ávila 

Bilhalva, deu início aos trabalhos às dezoito horas. SORTEIO: COMUNICAÇÕES DE 

LIDERANÇAS: PT / PTB / MDB / PRB / PDT GRANDE EXPEDIENTE: Ver. Milton 

Remelink / Ver. Paulo Vargas / Ver. Leonardo Vieira / Ver. Rodrigo Aveiro / Ver.  Jair de 

Oliveira / Ver. Mateus Marcon / Ver. Ver. Renato Machado / Ver. Jocelino Rodrigues / Verª. 

Ieda Bilhalva / Ver. Ildo Maciel da Luz / Ver; Alexsandro Ávila.  EXPLICAÇÕES PESSOAIS: 

Ver. Ildo Maciel da Luz / Ver. Alexsandro Ávila / Ver. Paulo Vargas / Ver. Mateus Marcon / 

Ver. Leonardo Vieira / Ver. Renato Machado / Verª. Ieda Bilhalva / Ver. Jair de Oliveira / Ver. 

Jair de Oliveira / Ver. Rodrigo Aveiro / Ver. Milton Remelink EXPEDIENTE: Foi feita a 

leitura do Boletim nº 019/18 no Expediente. Ver. Jair de Oliveira solicitou a inclusão de um 

pedido de indicação: No sentido de que o Executivo através da sua secretaria competente 

analise a possibilidade de fazer a instalação de água potável para comunidade da Paroquia São 

Francisco, Sanga Funda. Acatado. COMUNICAÇÕES DE LIDERANÇAS: Ver. Alex - 

Saudou a todos, em especial os conselheiros tutelares. Reforçou mais uma vez a dificuldade 

que os pais na Sanga Funda ainda passam devido ao micro escolar. Ressaltou que há vinte e 

seis anos aqueles pais tinham transporte para seus filhos e que hoje a administração, a 

Prefeita, a Secretária de educação, retiraram a micro escolar, onde ganham um benefício do 

estado para transportar essas crianças e só estão levando até metade do caminho e deixando as 

crianças no limite do nosso município. Diz também que já buscou entendimento junto a 

Secretária, junto ao conselho, ministério público e que segunda-feira os conselheiros 

conseguiram marcar uma reunião na Prefeitura onde convidaram os pais; diz que conversou 

com a Prefeita e pediu que trabalhasse com coração e ajudasse aqueles pais. Disse que os 

conselheiros pediram e se dedicaram, mas que infelizmente a Prefeita simplesmente disse que 

isso já foi para o ministério público e que vai ser resolvido por lá. Falou que a Prefeita teve 

total desrespeito com os pais quando foi cobrada e disse que a reunião estava encerrada, 

deixando todos no plenário da Prefeitura. Verª. Ieda - Saudou a todos e em especial os 

conselheiros tutelares. Convidou os conselheiros tutelares para participarem das sessões; disse 

que os Vereadores trabalham com o intuito que isso vá para a comunidade, o trabalho árduo 

igual ao trabalho dos conselheiros e funcionários públicos. Ressaltou que trabalham para que 

possam fazer com que a comunidade tenha o melhor tanto na segurança, na saúde, como na 

educação, e que esse trabalho árduo cada Vereador faz da sua maneira e com a sua proposta. 

Disse que assim como os Vereadores recebem elogios e críticas na rua, os conselheiros 

recebem também. Por fim deu boas-vindas aos conselheiros presentes e a toda a comunidade 

e desejou uma ótima sessão a todos. Ver. Leonardo - Saudou a todos. Disse que ontem 

começou a semana do bebe no auditório da Prefeitura, onde são realizadas várias palestras, 

enquanto gestantes, oficinas, atendimento médico, incentivo ao aleitamento materno. Disse 

também que essa semana é muito importante, pois ela debate os direitos da criança na 

primeira infância e é preciso conscientizar a família da importância da relação da mãe com o 

bebe. Afirmou que esse projeto é muito importante e que já é executado há cinco anos. Por 

fim desejou boa noite e uma boa sessão a todos. GRANDE EXPEDIENTE: Destinado a 

homenagens aos Conselheiros Tutelares do Municipio. Ver. Leonardo - Parabenizou o 

Vereador Alex pela homenagem aos conselheiros tutelares. Disse que não teria coragem de se 

candidatar a conselheiro tutelar porque é bem complicado. Deu mais uma vez parabéns para 

eles por estarem executando essa função no município e espera que aqueles que puderem 

concorrer de novo, que concorram. Segundo o Vereador o trabalho é excelente e eles possuem 

muita força. Puxou uma salva de palmas. Ver. Jair - Saudou a todos e parabenizou o Vereador 

Alex pela iniciativa da homenagem aos conselheiros tutelares aqui de Santa Rita. Afirmou que 

quem acompanha o trabalho dos conselheiros sabe o valor que é ter um conselheiro tutelar no 
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município e, diz que se não se engana ainda tem municípios sem conselheiro tutelar. 

Ressaltou que sabemos da precariedade que ainda está acontecendo com os municípios por 

causa das verbas que não são repassadas rigorosamente para dar uma sustentação maior aos 

guerreiros conselheiros. Disse que quem fala dos conselheiros nunca se preocupou em 

perguntar se estão bem ou não, se precisam de algo que o trabalho demanda, mas que vão para 

atrás de um teclado dizer que o trabalho é fácil, mas o Vereador disse que quer ver eles no dia-

a-dia trabalhando como conselheiro. Afirmou que acompanha o trabalho deles. Por fim 

parabenizou os conselheiros e disse para não desistirem, que estão no caminho certo e que o 

Vereador está à disposição. Verª Ieda - Saudou a todos. Disse que o conselho tutelar sempre 

está presente quando é pedido nas escolas quando é solicitado pelas direções. A atual 

Presidente da Câmara e Vereadora afirmou que não poderia deixar de parabeniza-los e disse 

que os conselheiros são guerreiros, porque estão sempre em busca das crianças e adolescentes 

que estão a mercê da vulnerabilidade do dia-a-dia, das agressões, familiares, sociedade em 

geral. Afirmou que hoje vivemos numa sociedade em que não há muito coração, afeto, as 

famílias esfaceladas pela falta de carinho, afeto e compreensão e quem sofre com isso são as 

crianças e adolescentes. Ressaltou que a falta de estrutura familiar em muitas vezes é o que 

tem causado a vulnerabilidade dessas crianças, e ainda afirma que estamos vivendo em uma 

sociedade que joga a responsabilidade e a culpa em cima das escolas, mas afirma que a 

educação vem de casa, e é em casa que precisasse ter uma estrutura para na escola ir bem. Por 

fim parabenizou o Vereador Alex pela iniciativa e os conselheiros tutelares por seus serviços. 

Ver. Alex - Disse que a homenagem aos conselheiros é mais que merecida, reconhecida, pelo 

belo trabalho que fazem no município. Afirmou que deveriam ser muito mais reconhecidos e 

valorizados pelo serviço que prestam a comunidade. Ressaltou que conselheiro é muito mais 

importante que Vereador; segundo ele, Vereador fiscaliza, cobra, mas não lida com vidas, não 

trabalha para o futuro, já os conselheiros preparam as crianças para um futuro melhor. Disse 

que brigou pela casa amarela, foi para ajudar e dar uma condição melhor para os menores que 

os conselheiros convivem e sabem a dificuldade e querem o melhor para eles. Disse também 

que quando brigou pelo micro escolar sabia que os conselheiros não queriam que as crianças 

caminhassem quatro quilômetros porque inclusive já atenderam a um estupro naquela região e, 

hoje continuam se esforçando para fazer o que é certo. Utilizou a Tribuna Sr. Eduardo 

Ribeiro - Saudou a todos. Disse que enquanto conselheiros tutelares, gostariam de agradecer 

o Vereador Alex pelo entendimento de que este órgão que se faz muito importante, não só 

para esse município, mas para o Brasil. Levantou uma questão reflexiva em que pergunta que 

futuro as crianças e os jovens terão, que em muitas vezes os seus direitos são violados não só 

dentro de casa, mas pelo próprio poder executivo, federal e assim por diante. Referiu-se ao 

Vereador Alex dizendo que é muito nobre da parte dele, bem como a de todos os outros 

Vereadores, lembrar que este órgão na verdade é de grande relevância e de grande importância, 

não só para as crianças. Ressaltou que as portas dos conselhos deveriam não só ser abertas 

como já são, mas escancaradas para o mundo. Falou que nem sempre eles têm a oportunidade 

de estar dentro da própria casa, porque estão na rua visualizando e vendo as dificuldades que 

as crianças e adolescentes tem no seu dia-a-dia. Afirmou que precisam dar continuidade aos 

seus trabalhos para que as crianças e adolescentes de hoje tenham realmente um futuro melhor; 

disse que esse é o Brasil que querem. Por fim, agradeceu a todos. ORDEM DO DIA: Ver 

Jair – Solicitou a inclusão de um Requerimento: Para que fosse a votação o Projeto de Lei 

020/2018 – do Poder Executivo. Acatado. Ver. Alexsandro Ávila – Solicitou a inclusão de 

um Requerimento para que o Projeto de Lei nº 017/18 de sua autoria fosse a votação na 

Ordem do dia. Acatado. PROCESSO Nº 431/18:PROJ.LEI Nº 013/18 – Obriga os 

estabelecimentos e Educação da Rede Pública e da Rede Particular a capacitar seus 

funcionários para prestar primeiros socorros, em caso de necessidade, e dá outras 

providências. O autor solicitou o adiamento da votação. Acatado. PROCESSO Nº 439/18: 

PROJ.  LEI Nº 018/18 –   Denomina   a Rua   da Servidão e Travessa da Servidão no bairro 
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Califórnia, como ruas Archimimo Salvador Pereira e Carolina da Cruz Pereira, 

respectivamente. Aprovado por unanimidade. PROCESSO Nº 443/18: PROJ. LEI Nº 

015/18 –  Institui o “JOMI - Jogos Municipais da Pessoa Idosa” no Município de Nova Santa 

Rita e dá outras providências. Aprovado por unanimidade. PROCESSO Nº 444/18:PROJ.  

LEI Nº 016/18 – Autoriza coleta domiciliar de materiais para exames laboratoriais para 

pessoas idosas com dificuldades de locomoção e/ou portadores de necessidades especiais, 

através do Sistema Único de Saúde, e dá outras providências. Aprovado por unanimidade. 

INDICAÇÕES:  

Ver. Renato Machado - No sentido de que a secretaria competente efetue a revisão das 

luminárias na Estrada da Pedreira, bairro Pedreira. Aprovada. No sentido de que a secretaria 

competente efetue a revisão das luminárias na Estrada dos Pires, bairro Caju. Aprovada. Verª 

Ieda Bilhalva - No sentido de que a secretaria competente efetue a instalação de placas 

indicativas dos nomes das ruas Carlos de Souza Pereira, Rua da Estação e Rua Vereador 

Daniel Lima Pereira, bairro Vasconcelos Jardim. Aprovada. Ver. Jocelino Rodrigues - No 

sentido de que a secretaria competente efetue a implantação de uma academia ao ar livre no 

Loteamento Maria José, bairro Caju. Aprovada.  No sentido de que a secretaria competente 

analise a possibilidade de informar no site da prefeitura a lista de medicamentos disponíveis 

na farmácia básica municipal e também em todas as unidades de saúde do Município. 

Aprovada. Ver. Leonardo Vieira - No sentido de que a secretaria competente efetue a 

pavimentação asfáltica da Rua do Açude e proceda a continuação da pavimentação da Rua 

Canjarana, bairro Califórnia. Aprovada. No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de redutor de velocidade na Rua Rodolfo Boyen, em frente ao nº 148, bairro 

Pedreira. Aprovada. Ver. Rodrigo Aveiro - No sentido de que a secretaria competente efetue a 

implantação de uma academia ao ar livre com playground na Rua da Igreja, bairro Berto Círio. 

Aprovada. No sentido de que a secretaria competente efetue a construção de rede fluvial entre 

a Rua A e Rua C do Loteamento Recanto do Sol, bairro Pedreira. Aprovada. Ver. Alexsandro 

Ávila - No sentido de que a secretaria competente efetue a substituição da canalização por 

tamanho maior em toda a extensão da Rua “L”, bairro Berto Círio. Aprovada. No sentido de 

que a secretaria competente efetue a restauração do asfalto próximo aos nos 1540 e 1524 da 

Rua 20 de Março, bairro Berto Círio. Aprovada. Ver. Paulo Vargas - No sentido de que a 

secretaria competente efetue a restauração do asfalto próximo aos nos 1540 e 1524 da Rua 20 

de Março, bairro Berto Círio. Aprovada. No sentido de que a secretaria competente efetue a 

troca da tampa de boca de lobo na Av. Santa Rita, em frente ao nº 3236, sentido bairro/Centro. 

Aprovada.  Ver. Alexsandro Ávila – Solicito a retirada de seu requerimento que solicitava a 

inclusão do Projeto de Lei 017/18. Acatado. -PAUTA: PROCESSO Nº 733/18: PROJ. LEI 

Nº 037/18 –  De autoria do Vereador Leonardo Vieira - Dispõe sobre a prevenção e a punição 

de atos de pichação, vandalismo e depredação do patrimônio público e privado no âmbito do 

Município de Nova Santa Rita e dá outras providências. Dada a 1ª pauta. PROCESSO Nº 

734/18: PROJ. LEI Nº 036/18   –   De autoria do Vereador Leonardo Vieira - Proíbe a 

afixação de placas, estandartes, plaquetas, bandeiras, banners, cartazes, panfletos e afins, 

junto aos postes, pontos de ônibus, postes de iluminação pública e árvores existentes no 

Município de Nova Santa Rita e dá outras providências. Dada a 1ª pauta. PROCESSO Nº 

740/18: PROJ. LEI Nº 017/18 –  De autoria do Vereador Alexsandro Ávila - Altera a 

Lei nº 1.175/2014, especificamente no percentual de Risco de Vida recebido pelos 

Conselheiros Tutelares. Dada a 1ª pauta. PROCESSO Nº 743/18 PROJ. LEI Nº 038/18   –   

De autoria do Vereador Paulo Ricardo Vargas - Dispõe sobre o reconhecimento da profissão 

de condutores de veículos de emergência no âmbito do Município de Nova Santa Rita, 

atividade referida no art. 145-A do Código Brasileiro de Trânsito. Dada a 1ª pauta. 

PROCESSO Nº 746/18: PROJ.  LEI Nº 039/18 –  De autoria do Vereador Paulo Ricardo 

Vargas - Altera o parágrafo 1º, do art. 132, da Lei Municipal nº 209/95, que dispõe sobre o 

Código de Posturas do Município. Dada a 1ª pauta. PROCESSO Nº 668/18:PROJ.  LEI Nº 
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033/18 –  De autoria do Vereador Jocelino Rodrigues - Institui o Programa “Germinar” de 

Incentivo à Produção Vegetal Urbana em domicílios, associações comunitárias municipais, 

centros de reabilitação social municipal, escolas e centros de educação infantil públicos 

municipais e/ou estaduais, hortas comunitárias e postos de saúde, no âmbito do Município de 

Nova Santa Rita. Dada a 2ª pauta. PROCESSO Nº 669/18: PROJ.  LEI Nº 034/18 –  De 

autoria do Vereador Jocelino Rodrigues - Institui a exigência de Ficha Limpa para nomeação 

nos cargos comissionados existentes nos órgãos dos Poderes Executivo e Legislativo 

Municipal e dá outras providências. Dada a 2ª pauta. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Ver. 

Ildo - Saudou a todos. Parabenizou a Secretaria de Agricultura pela vinda de um trator novo 

para nosso município. Disse que amanhã terá uma prestação do novo sistema de transporte 

municipal e sexta-feira terá a solenidade de lançamento do sistema municipal de transporte 

público. Disse que foi uma conquista e que foi muito lutado, havia várias demandas das 

comunidades e repudio ao transporte público do município. Disse que tem um grupo de 

monopólio que sempre dominou o transporte público no município e também nos outros 

municípios. Ressaltou que a Via Nova só vai vir pegar aqui no terminal, fazer linhas 

intermunicipais. O Vereador espera que as coisas melhorem. Falou que ficou contente com a 

organização que tem a Secretaria de educação por ter cronograma até o final do ano com o 

que vai ser mexido nos colégios, sala de aula; parabenizou a Secretária de educação. Por fim 

desejou uma ótima semana todos. Ver. Alex - Disse que lamenta mais uma vez falar sobre a 

importância desse projeto; disse que não adianta o Vereador Leonardo se justifica, falou que 

Vereador tem que ter posicionamento. Diz que concorda que os Vereadores não poder gerar 

gastos em um projeto, mas quando ele vê os conselheiros serem desvalorizados, não sendo 

reconhecido. Falou que a comunidade vota e acredita que o Vereador vai ter posicionamento, 

que vai trabalhar para a comunidade, vai trabalhar pelo melhor para a sociedade, a 

importância em decidir o que é certo e o que é errado, disse que essa é a importância. Alegou 

que quando o projeto não chega no executivo eles precisam fazer com que chegue. O 

Vereador falou que as pessoas que votaram neles esperam que na hora de ajudar eles votem 

consciente, ajude, valorize o conselheiro tutelar. Disse também que vota com o coração e com 

a consciência. Alegou que os conselheiros mexem com a vida das pessoas para tentar 

melhorar e ajudar e, muitas vezes são ofendidos, são ameaçados por um pai e muitas vezes 

ameaçam até com armas e esse risco é para os familiares também que convivem juntos. Por 

fim agradeceu a presença dos conselheiros, mas disse que terça-feira conta com eles mais uma 

vez. Ver. Paulo - Foi falar por cima do projeto do Vereador Gugu, que se sente até honrado 

em votar a favor desse projeto, com relação a ficha limpa para cargos contratados. Deus 

parabéns ao Vereador por entrar com esse projeto e disse que com certeza vai ser aprovado. 

Deixou carinho e respeito pelos conselheiros e sua homenagem em particular, diz que sabe o 

quanto eles são joias raras dentro da sociedade, pautando respeitos as famílias e em proteção 

ao menor. Disse que ficou muito triste pela tragédia ontem em Passo Fundo. Que muitas 

pessoas perderam seu lar, sua moradia e, hoje estão em situação de fragilidade. Por fim 

agradeceu a presença dos conselheiros e desejou boa noite a todos. Ver. Mateus - Saudou a 

todos. Disse que quando entrou nesta Casa, uma das coisas mais fácil que muito poderia ser 

feito é projeto, mas para fazer projeto tem que ter responsabilidade, mas não se tem ideia do 

impacto financeiro desse projeto, perguntou como que vai ser aprovado assim. Afirmou que 

está do lado dos conselheiros para que recebam aumento de 50% de risco de vida, mas 

perguntou como vai contra a lei se a lei é clara e diz que Vereador não pode gerar custo dos 

cofres públicos. Afirmou que se fosse uma indicação como o Vereador Leonardo falou, vai ser 

todo mundo favorável. Disse que respeita o trabalho dos conselheiros, que devem sim ganhar 

o aumento e se precisar fazer reunião com a Prefeita, ele como todos os vereadores vão estar 

lá, mas é preciso trabalhar com responsabilidade, diz que isso não está acontecendo aqui na 

câmara. Por fim deixou convite para todos que sábado as quatro horas da tarde vai ter um 

evento da juventude do PT na Câmara de Vereadores. Agradeceu a todos e desejou boa sessão 
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a todos. Ver. Leonardo - Diz que a homenagem aos conselheiros é justa e merecida e, acabou 

sendo a sessão destinado a eles, toda ela. Deixou claro que vota com o coração e com a 

consciência e principalmente com responsabilidade, disse que não depende de cargo e que as 

pessoas que votaram nele acreditam nele, que não depende de um cargo na Prefeitura. 

Afirmou que usa a palavra fazer certo, seja quem for, e disse que eles têm a responsabilidade 

de fazer certo e o que adianta vir com demagogia. Falou que isso deixa ele chateado ao 

contrário de outros colegas que ficam brabos, porque de maneira alguma vaia tirar os colegas 

em uma fogueira, se está sabendo que é errado; além disso queria que os demais colegas que 

tem essa prática que tivessem essa consciência. Deu um exemplo dizendo que imagina ele 

chegar em casa e a filha dele dar ordem para ele, disse que assim funciona no poder 

legislativo executivo; legislativo fiscaliza e indica, legislativo não pode fazer nada que mande 

no executivo, seria o filho mandar na mãe. Falou que gostaria que os colegas tivessem essa 

consciência, de colaborar com o processo e não muitas vezes denegrir a imagem dos colegas. 

Afirmou que caso o colega Vereador Alex não queira fazer a indicação, ele se despõe a fazer a 

indicação de aumento de 30% de risco de vida par aos conselheiros tutelares. Por fim desejou 

boa noite a todos. Ver. Renato - Saudou a todos. Parabenizou os conselheiros pela 

homenagem que tiveram. Deixou registrado que essa semana começou bastante tumultuada 

com discussões em redes sociais e muitas críticas para os Vereadores; em relação ao Berto 

Círio, disse que as pessoas que criticam ele não recebeu ligação nenhuma de pessoas que 

moram lá perguntando se algum dos Vereadores tinham feito algum tipo de providencia lá, 

mas diz que sabe que tem, e eles atingem dizendo que não fazem nada, que deram as costas 

pra eles, afirma que isso não é verdade, porque cada um sabe que quando surge um problema 

eles pedem pra diversos Vereadores , e quando não acontece eles generalizam e cobram de 

todos os Vereadores. Disse que eles tão passando pelas pessoas que os criticam na rua, porque 

essa casa tem comissões e essa casa tem responsabilidade de ver a legalidade do projeto. Ver. 

Ieda - Saudou a todos. Disse que aqui não é uma escola, é uma Câmara de Vereadores, por 

isso como legisladores e donos da lei do município por dizer assim, tem que ter ordem, disse 

que se tiverem uma casa sem ordem que exemplo eles vão dar para o povo de Santa Rita. 

Alegou que como vai chegar na escola, onde ela leciona, onde tem uma hierarquia de direção, 

professores, funcionários e não as respeitas, tem que respeitar toda hierarquia, por isso ordem 

e diz que é questão de lei instituída no Brasil e na constituição federa. Diz que hoje é 

Vereadora e professora, na escola entra como professora, respeita a equipe diretiva, e é sujeita 

as ordens deles, diz quer como precisa ter um presidente na casa para que esse poder tenha 

ordem, como tem também a nossa Prefeita do executivo que da ordem na prefeitura. Como 

qualquer lugar tem que ser ordenado. A Vereadora deixa o repudio dela sobre a fala que aqui 

não é uma escola, mas que tem que ter educação e ordem, e eles como Vereadores eleitos pelo 

povo, se eles não tiverem educação e respeito aos pares, o que estão fazendo ali então. Diz 

também que o PRB elegeu uma Vereadora e essa Vereadora tem propósitos e objetivos, 

objetivos de melhorar Santa Rita, pela educação, pelo o que é certo e sem demagogia. Disse 

aos Vereadores que depositaram voto nela para presidência dessa casa vão ter sempre o 

respeito dela e que ela possa ter a dignidade de ter uma gestão até o dia trinta e um de 

dezembro de dois mil e dezoito na linha reta e correta. Por fim desejou uma boa semana a 

todo e agradeceu a presença dos mesmos. Ver. Jair - Saudou a todos. Disse que essa casa é 

para discutir projetos por que e daqui que saem os projetos que norteiam o município. Afirma 

que eles possuem comissões e não precisam estar ali se ofendendo; alega que estão fazendo 

errado, pediu desculpas por dizer, mas estão fazendo errado, por lá já cortar o mal pela raiz. 

Disse que as pessoas vão para ouvir o que está acontecendo no município, o que está sendo 

feito e não para assistirem brigas, e virou polêmica e transferiram para a próxima sessão; diz 

que parece torcida organizada de futebol. Disse que como Presidente da comissão de saúde 

queria saber o porquê dá denúncia do Vereador Paulo. Por fim disse que também não se doa 

por cargo, vota conforme achar que é da lei. Ver. Jocelino - Saudou a todos. Falou sobre o 



ATA 022/2018    IFD - 6/6 

artigo 98; disse que alguns guardas não estão recebendo corretamente e, cabe a eles 

fiscalizarem e ver essa questão. Agradeceu a presença da comunidade presente na sessão, 

disse que é um prazer recebe-los. Parabenizou toda a equipe do conselho tutelar; parabenizou 

também a indicação do Vereador Alex sobre a homenagem ao conselho tutelar que foi 

merecida. Falou a respeito do projeto, que é incondicional e isso os Vereadores e a 

comunidade presente sabem. Disse que para ele a casa não deixa de ser uma escola porque 

todos os dias ele aprende algo ali e que será um eterno aprendizado. Por fim desejou uma boa 

semana a todos e agradeceu. Ver. Rodrigo - Saudou a todos. Relatou uma situação que 

aconteceu com ele. Disse que ao sair do hospital uma senhora chorando disse que tinha 

perdido o marido, afirmou que a vida é assim, uns tem que rir para outros chorar. Disse que 

talvez todos os Vereadores fazendo uma proposta junto com executivo, só o executivo pode 

fazer essa mudança. Alegou que não parte deles como legislativo. Disse também que semana 

passada esteve no Berto Círio acompanhando alguns trabalhos que foi feito na rua das 

Malvinas. Disse que não é a favor de ter segurança na casa. Porque é a casa do povo onde a 

gente deve discutir os projetos, disse que acha um gasto desnecessário. Alegou que tem que 

respeitar independendo do partido, da cor, gênero, da pessoa, e que desde pequeno foi criado 

assim. Por fim agradeceu a todos e desejou um bom retorno para casa. Ver. Milton - Saudou a 

todos. Disse que os ônibus que os Vereadores e a Prefeita correram tanto está chegando e eles 

querem a melhoria, e se não for do jeito que prometeram diz que vão sim fazer reunião porque 

estão do lado do povo e tem que melhorar. Disse também que na tribuna é assim, um puxa de 

um lado e outro puxa de outro lado, mas que no fim tem que dar certo; como já discutiram 

outras vezes e deu certo. Falou que tem um grande respeito pelo conselho tutelar, que lutam e 

trabalham por Santa Rita. Agradeceu aos vereadores que torceram por ele e tem alegria por 

saber que eles gostam do Vereador cabeludo. Por fim agradeceu a todos e desejou uma boa 

semana. TRIBUNA POPULAR: Não houve. Com a proteção de Deus e em nome do povo de 

Nova Santa Rita, a senhora presidente encerrou a sessão às vinte horas e quarenta e cinco 

minutos. Nada mais havendo a tratar, sendo que os discursos de uso da tribuna constam em 

arquivo digital em anexo, foi lavrada a presente ata, que vai assinada pela Presidente e pelo 1º 

Secretário. 
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