
 
 
ATA 032/2018                                                                                                                                                                                                                                                                       1/9 

ATA Nº 032/2018 – 27ª SESSÃO ORDINÁRIA – 21/AGOSTO/2018 – Ao vigésimo 

primeiro dia do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, na sede da Câmara de 

Vereadores de Nova Santa Rita, realizou-se a vigésima Sessão Ordinária, do segundo 

ano da sétima legislatura, com a presença de todos os vereadores. O presidente em Ieda 

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

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

Leonardo Vieira / Ver. Rodrigo Aveiro/ Ver. Jair de Oliveira / Verª. Ieda Bilhalva / Ver. 

Renato Machado / Ver. Milton Remelink / Ver. Ildo Maciel da Luz /Ver. Paulo Vargas/ 

Ver. Mateus Marcon / Ver. Alexsandro Ávila e Ver. Jocelino Rodrigues. 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Ver. Alexsandro Ávila / Verª. Ieda Bilhalva / Ver. Renato 

Machado / Ver. Leonardo Vieira / Ver. Jair de Oliveira / Ver. Rodrigo Pedal/ Ver. Mateus 

Marcon/ Ver. Jocelino Rodrigues/ Paulo Vargas/ Ver. Milton Remelink e Ver. Ildo 

Maciel da Luz. EXPEDIENTE: Foi feita a leitura do Boletim nº 029/18. 

COMUNICAÇÕES DE LIDERANÇAS: Ver. Leonardo – Saudou a todos. 

Acompanhando a abertura da campanha política, a gente tem que parar e refletir um 

pouco porque a partir desse momento, vão bater na nossa porta vários candidatos para 

deputado federal e estadual e seria muito interessante, é muito interessante, não 

podemos esquecer disso de ver quem está vindo para representar a nossa população, a 

classe trabalhadora, porque temos exemplos de pessoas que votaram contra os 

trabalhadores e hoje a partir desse momento vão bater nas portas dando uma de santinho, 

eu gostaria de dar um conselho, se fosse bom não se dava, se comprava. Mas aconselho 

a todos na hora de votar, que vejam bem quem é a favor e quem é contra a população 

que hoje está sofrendo, essa nova lei trabalhista, com cortes na educação, na segurança, 

na saúde, então é muito bom a gente lembrar e fazer com que eles lembrem, 

principalmente, na situação que colocaram a população. Vendo algumas postagens no 

facebook, outro dia estava falando sobre caráter, e vejo que muita gente não tem. Eu sou 

político por ideal, sou político por opção, e eu vejo pessoas hoje falando de partido para 

partido por tendência, para o meio político eu acho isso aterrorizante, principalmente 

para quem acolhe esse tipo de pessoa. A partir do momento que tu acolhes uma pessoa 

que não tem caráter, tu acabas virando refém dessa pessoa. Boa sessão. Ver. Renato – 

Saudou a todos. Gostaríamos aqui de fazer e tachar alguns comentários. Quero aderir as 

palavras do vereador Leonardo, onde ele mostra que as pessoas precisam ter caráter, e 

nós aqui dessa casa, não estamos aqui pra julgar trabalho nenhum dos vereadores entre 

nós, e na rua somos julgados. Fui cobrado essa semana, e aqui quero me reportar com 

relação a matéria do facebook, tu botas o que tu queres para que chega através das 

pessoas. Atos pensados que fazem para tentar denegrir as imagens dos vereadores. Eu 

quero me reportar a uma matéria do facebook, onde um suplente de vereador que ficou 

dois dias nessa casa, apresenta uma publicação que doou seus honorários para uma 

entidade que não tem envolvimento político, vereador Leonardo já fez inúmeras 

doações e faz isso antes de ser vereador, tem alguns colegas vereadores que, acho que o 

vereador Gugu fez uma doação de roupas, enfim, Eu dou parte do tempo da minha 

assessoria para entidade, eu ajudo também financeiramente e nunca vi um colega dos 

vereadores tentar distorcer uma verdade sobre a entidade, e digo o porquê, quando tu 

quer ajudar alguém, e esse alguém é dono de uma corporativa, que tem um contrato com 

o município, nunca doou uma caixa de leite para a entidade, contrário de muitos 

vereadores aqui que sempre doaram, comprando convite, ajudando aqui e ali, cada um 

de sua forma mas ajudam. Aí a comunidade nos cobra que nós temos que servir de 

exemplo quando se fala em honorário, mas não fala que o honorário é 350 reais. Essa é 

uma maneira errada de fazer política, porque aí é a opinião pública e agora se retrata, 

tenta se retratar botando valores. Aí a comunidade cai de pau em cima de nós, que nós 
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temos que fazer igual, porque precisamos ajudar também, servir de exemplo, eu não 

poderia ficar aqui nessa casa calado e vou vir quantas vezes for preciso e quando tem 

que defender algum vereador eu defendo, não essa no meu partido, mas não vou aceitar 

fazer uma mini doação e tentar divulgar, induzir a comunidade e nós sermos taxados 

que temos que fazer igual. Porque que essa tal cooperativa, amiga da prefeita, que 

arrecada 28 mil mensais no município por serviços prestados, não fazem uma doação 

mensal, nem que seja com uma caixa de leite por mês, vai ajudar as crianças lá. Verª. 

Ieda - Saudou a todos. Estou aqui nessa tribuna para dizer da nossa satisfação de ontem, 

aquela segunda-feira chuvosa e muito frio, me resultou numa gripe, nós votamos, o 

clube Esperança, com os nossos apoiadores e as pessoas que tem admiração pelo PRB. 

Tivemos mais de setenta filiados, uma noite com muita chuva e muito frio que estava 

aconchegante de ficarmos em casa, mas lotamos o Esperança, nosso filia 10, então 

nosso partido está se propagando bastante em todo o Rio Grande do Sul, Nova Santa 

Rita ontem recebeu as bênçãos de São Pedro que abençoou nosso evento com muitas 

pessoas. Tivemos vários candidatos a deputado aqui presente, tivemos dois candidatos a 

deputado estadual e dois federais. Esse é um momento de crescimento para o PRB e eu 

não poderia deixar de registrar aqui nessa tribuna. Boa sessão a todos. GRANDE 

EXPEDIENTE: Ver. Milton - Saudou a todos. Vim a tribuna para homenagear o 

Martinho, não vão muito longe. E dizer, eu sempre digo, a gente vai lá para aprender e 

eu defendo os vereadores aqui, ninguém é obrigado a ir, eu vou porque gosto e aprendo, 

e se me convidar eu vou mesmo. Martinho, de coração, um abraço meu irmão. 

Ver. Ildo - Saudou a todos. Eu quero falar sobre política. Começando, em nome do 

partido dos trabalhadores quero agradecer de coração ao PTD, tivemos reunidos, o PDT 

abriu apoio à candidatura do nosso Senador Paulo Paim, nós agradecemos de coração e 

quero dizer para vocês que nós estaremos juntos no segundo turno, do estado e também 

ao nível nacional. Também quero tecer alguns comentários sobre a questão de deputados 

estaduais. Dentro do meu partido, nós temos vários candidatos a deputado estadual, que 

vieram buscar apoio e tem militantes apoiando vários candidatos, eu e meu 

companheiro de bancada vereador Pedal, assumimos o compromisso de coordenar a 

campanha do companheiro deputado estadual Edgar Pretto. Fico feliz que fizemos uma 

reunião de trabalho ontem e tínhamos cinquenta pessoas, estamos discutindo um pouco 

o roteiro aqui no município, lançamento de candidatura e também discutindo como 

vamos nos comportar agora nessa época de eleição. Companheiro que tem uma história 

dentro do partido, o pai dele foi uma grande liderança e ele está no segundo mandato e 

para nossa alegria sempre foi o deputado mais votado do partido dos trabalhadores aqui 

no estado, quero agradecer de coração a militância que compareceu lá e vamos fazer 

uma campanha bonita e responsável, respeitando a posição das pessoas, vamos no 

diálogo, é um deputado que tem muito trabalho no estado e também muito contribuiu 

com Nova Santa Rita. Muitas vezes ele abriu as portas dos gabinetes do governo do 

estado, do governo federal, junto com a nossa prefeita Margarete, junto com nosso 

secretario, para buscar recurso para o nosso município. Boa sessão. Ver. Alex - Saudou 

a todos. Eu vou falar sobre a audiência pública, sobre o transporte público do nosso 

município. Audiência pública vai ter dia 25, no sábado, as 10h da manhã, aqui na 

câmara. A pedido dos usuários de transporte, devido a reclamações, melhor ter um 

entendimento junto, a comunidade que vai estar aqui, com seus direitos a reivindicações, 

os secretários vão escutar, os donos das empresas também, para ver se conseguimos 

atender melhor a comunidade. Sei que foi, já tem o transporte municipal no nosso 

município, foi um avanço muito grande e temos que tentar adequar algumas coisas para 

deixar a comunidade com mais recurso, que possam fazer suas viagens com menos 

transtorno. Ver. Jocelino – Saudou a todos. Olhando a ATA da semana passada, o 
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vereador falou que não depende de mentiras e a questão das medalhas do instituto 

Tiradentes pagou do bolso dele. Então está aqui, seminário, mês de dezembro, 7 e 8, 

rece3beu duas diárias sem pernoite e foi pago com o dinheiro da câmara, essa é uma das 

primeiras. Outra coisa que falou a respeito da posse, que queria ser um algodão entre os 

meios cristais, ou seja, um vereador diferente entre os outros colegas vereadores, 

realmente está sendo porque aqui também, a câmara de vereadores concedeu no mês de 

março diárias, do dia 18, 19, 20 e 21, diárias para ir a Brasília, foi dado diária para um 

nobre vereador, 1.890 reais em diárias para ir a Brasília, gasto 1.147 com passagens 

aéreas para o vereador ir a Brasília trazer as tais emendas . No mesmo mês de março 

esse nobre vereador recebeu de salário décimo terceiro e também sua licença que a 

prefeita não paga 21 mil 353 reais no mês de março, que ele foi a Brasília recebeu esses 

benefícios, mais o salário da câmara de vereadores de 5.800 reais. Mas o mais 

interessante disso que na mesma data segundo o cartão ponto que ele mesmo preencheu 

no dia 18 que era um domingo, está preenchido aqui no dia 19, está preenchido como 

trabalhou, no dia 20 aniversário do município, ponto facultativo remunerado também 

recebeu como se estivesse trabalhando. Esse vereador não mente, esse vereador vem na 

tribuna falar a verdade e tem provas, eu tenho as mãos limpas na política e assim sairei 

daqui e quando eu falo, falo a verdade, e qualquer um dos colegas vereadores que 

falarem algo contrário desse vereador, apresente para a comunidade, porque eu vou na 

comunidade de cara limpa. Da política não ficarei rico, tenha certeza disso, mas sairei 

de mãos limpas. Boa sessão. ORDEM DO DIA: REQUERIMENTO: 

REQUERIMENTO: Ver. Alex -No sentido de convocar o Secretário Municipal da 

Fazenda, Luiz Fernando Heylmann, a fim de prestar esclarecimentos sobre os débitos 

pendentes da Associação de Moradores do bairro Berto Círio, relacionados ao prédio 

onde hoje funciona a Escola de Educação Infantil Vó Enedina. Aprovado por 

unanimidade. INDICAÇÕES: Ver. Renato - No sentido de que a secretaria competente 

efetue a substituição de luminárias na Estrada dos Bloedow, próximo ao nº 713, bairro 

Morretes. Aprovado por unanimidade. No sentido de que a secretaria competente efetue 

o conserto do asfalto junto aos trilhos do trem na Av. Getúlio Vargas, sentido 

bairro/Centro, bairro Vasconcelos Jardim. Aprovado por unanimidade. Ver. Leonardo - 

No sentido de que a secretaria competente efetue a instalação de placas indicativas dos 

nomes das ruas do Loteamento Lago da Califórnia, nomeadas conformes Lei Municipal 

nº 1437/2018. Aprovado por unanimidade. No sentido de que a secretaria competente 

realize a conclusão das obras de pavimentação em PAVS e das caixas coletoras na 

Travessa da Lagoa, bairro Califórnia. Aprovado por unanimidade. Ver. Paulo Vargas - 

No sentido de que o Poder Executivo envie a esta Casa Legislativa projeto de lei para 

criação de Unidade Móvel de Esterilização (castração) e Controle de Zoonoses de 

Animais Domésticos (cães e gatos), no Município de Nova Santa Rita. Aprovado por 

unanimidade. No sentido de que a secretaria competente realize a regulamentação do 

sistema de transporte por aplicativos e efetue a fiscalização dos táxis clandestinos que 

circulam no Município. Aprovado por unanimidade. Ver. Rodrigo - No sentido de que a 

secretaria competente analise a possibilidade da Unidade de Saúde do Bairro Berto 

Círio ter atendimento pediátrico e atendimento de emergência 24h.Aprovado por 

unanimidade. No sentido de que a secretaria competente efetue a pavimentação da 

Estrada Porto da Farinha, Rua Maria Rita e Estrada Boqueirão do Caju, bairro Caju. 

Aprovado por unanimidade. Ver. Milton - No sentido de que a secretaria competente 

efetue a instalação de rede de esgoto na Rua “C”, bairro Maria José. Aprovado por 

unanimidade. Verª. Ieda - No sentido de que a secretaria competente efetue a pintura 

das faixas de segurança na rótula da Califórnia, bairro Califórnia. Aprovada por 

unanimidade. Ver. Ildo - No sentido de que a secretaria competente efetue a instalação 



 
 
ATA 032/2018                                                                                                                                                                                                                                                                       4/9 

de placa no início da Rua “A” do Loteamento Vale Verde, Centro, com o seguinte dizer: 

“Proibido transitar veículo acima de 10 toneladas”. Aprovada por unanimidade. No 

sentido de que a RGE Sul efetue a substituição do poste na Rua Lourenço Záccaro, em 

frente ao nº 351, próximo ao Mercado Rubom, Centro. Aprovada por unanimidade. Ver. 

Alex - No sentido de que a secretaria competente estude a viabilidade de implantação da 

Guarda Municipal Armada no Município. Aprovada por unanimidade. PAUTA: 

PROCESSO Nº 1152/18: PROJ.  LEI Nº 047/18 – De autoria da Bancada do PT - 

Denomina as ruas “A”, “B”, “C” e “D” do Parque Residencial Cambará, no bairro Berto 

Círio, como ruas Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba e Rio de Janeiro, respectivamente. 

Dada a 1ª pauta. PROCESSO Nº 1153/18: PROJ.  LEI Nº 048/18 – De autoria da 

Bancada do PT - Denomina as ruas “A”, “B”, “C”, “D”, “E” e “F” do Parque 

Residencial Alto da Boa Vista, no bairro Berto Círio, como ruas Beno Schmidt, Belo 

Horizonte, Campo Grande, Goiânia, Cuiabá e Vitória, respectivamente. Dada a 1ª pauta. 

PROCESSO Nº 1154/18: PROJ.  LEI Nº 049/18 – De autoria da Bancada do PT - 

Denomina as ruas “A”, “B”, “C”, “D” e “E” do Parque Residencial Jardim do Campo, 

no bairro Berto Círio, como ruas Salvador, Palmas, Porto Belo, Aracaju e Rio Branco, 

respectivamente. Dada a 1ª pauta. EXPLCAÇÕES PESSOAIS: Ver. Alex – Como eu 

já vinha e até fiz uma postagem nas redes sociais referente a escola de educação infantil 

Vó Enedina, do bairro Berto Círio, e fui questionado pelos moradores e até militantes 

partidários do meu partido, onde hoje o presidente da associação é filiado ao PTB, então 

isso faz com que o vereador do PTB mostre que não existe, se está errado ou certo, se é 

do meu partido ou não, acho que quando nós entramos para a política e temos 

personalidade, temos que fazer o que é certo fazer, o que a comunidade quer. Fui 

solicitado para uma reunião, na quarta-feira, e também fui na sexta-feira onde fui levar 

um baixo assinado e uma convocação da prefeitura e também o presidente da associação, 

a comunidade pedindo que seja marcado uma reunião. Esse vereador de maneira 

nenhuma tenta prejudicar o lado A ou o B, mas tem posicionamento e sempre vai estar 

do lado da comunidade, se a comunidade pede uma explicação tanto da associação 

quanto da prefeitura, e não quer que a creche de maneira  nenhuma saia de lá, foi uma 

das primeiras do bairro, esse vereador tem que se posicionar, tendo seu posicionamento 

sempre para o bem da comunidade, o vereador não está tocando terror na cabeça de 

ninguém, vereador não está passando baixo assinado mas vereador está se posicionando 

e levando informações para a comunidade. Verª. Ieda – Na terça passada eu gostaria de 

ter registrado aqui o carinho que tenho pela escola Vó Enedina, nós temos um histórico 

lá como CPM da escola, fomos o primeiro CPM daquela escola. Aquela escola tem um 

histórico que sempre ex-presidentes da associação isso já vem de vários mandatos, eles 

se acham os donos da escola, nós sofremos muito naquela época, naquele ano que nós 

nos reunimos com mães e pais, e arrecadamos mais de 13 mil reais só com doações e 

bailes que nós fizemos e eventos sem fins políticos, porque eu nem pensava que iria 

entrar para a carreira política naquela época, e nós como mães vendo as necessidades 

daquelas crianças que eram nossos filhos no caso, então quando está vivendo a gente 

vivencia  melhor, quando a gente está vivendo em certa situação, as crianças faziam a 

refeição na mesma sala que tinham que dormir, então as crianças comiam e as tias 

tinham que passar correndo ali, lavar e por um colchonete para as crianças poderem 

repousar. Nós nos reunimos e construímos lá um refeitório de 120 metros quadrados 

sem um prego da prefeitura, de várias ferragens parceiras inclusive da Gerdau, na época 

o prefeito estava em atrito com a Gerdau e nos proibiu de fazer um oficio pedindo ajuda 

para a Gerdau. Nós, duas mães teimosas, fizemos um oficio, eu era tesoureira, a Cris 

presidente, fizemos um oficio e quando chegou na frente da creche a diretora nos ligou, 

na época era creche não era escola, apavorada, chegou um caminhão com muito ferro, 
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nós fizemos todos os 120 metros quadrados e ainda trocamos ferro com a madeireira 

Pereira que foi parceira com outros materiais que precisávamos. Nós temos um carinho 

especial, na época o presidente e toda associação queriam que nós devolvêssemos 

aquele dinheiro para eles porque como o prédio estava no terreno da associação, essa 

história já é antiga, quando assumem aquela associação, parece que assumem de olho, é 

uma creche gente, onde abriga quase 100 crianças. Eu era abordada pelo então 

tesoureiro, me abordava na semana farroupilha no CTG, na rua, porque ele queria que 

eu desse dinheiro, recebi uma intimação de um oficial de justiça, em 48h se eu não 

devolvesse o dinheiro eu iria ser presa, eu mandei me prender. O dinheiro era da doação, 

era dos pais e ia retornar para a comunidade, a minha indignação que está acontecendo 

de novo. Ver. Renato – Saudou a todos. Eu ainda não defini meus candidatos e quando 

tu não defini teu candidato fica difícil dizer para as pessoas, acredito que no mês de 

setembro aí sim vou tomar uma definição quem será nosso candidato,, tem um deputado 

definido só que é deputado estadual, mas eu vejo muito se falar sobre os debates, foram 

poucos mas olhei, a questão da ficha limpa, que se torna hoje no país parece que uma 

questão de orgulho ser o ficha limpa, onde deveria ser o dever de um candidato. Daí e 

vejo a inversão de valores, vejo deputado que pegaram em Canoas com 500 mil de caixa 

2, vejo deputados que pisotearam trabalhadores com a reforma tributária, a reforma 

trabalhista e se tiverem tributaria vão votar também, mas vão para o programa eleitoral 

mostrando só aqui que eles acham que induz o eleitor, por trás disso eles contratam os 

melhores marqueteiros que tem para dizer para eles o que tem que falar para induzir o 

voto do eleitor. Hoje eu vi uma reportagem onde tem muitas mulheres indecisas, 

parecendo que vão tirar proveito das pessoas indecisas, é muito difícil, eu já falei aqui 

em outra fala a dificuldade hoje, dizer que o candidato é melhor ou pior, para isso 

precisa o eleitor avaliar com muita tranquilidade e não se precipitar para escolher o 

melhor dos melhores. Tem uma matéria hoje, que eu estava vendo, dos 503 deputados 

vão concorrer 400 e alguma coisa de novo, mas o índice é muito alto de candidatos que 

estão enrolados na lava-jato e se forem eleitos depois é muito difícil conseguir caçar 

deputado porque ele vai ter várias prorrogativas e vai conseguir se defender e chegar no 

final do mandato dele e lá no fim nós temos provas disso. Ver. Leonardo – Saudou a 

todos. Renato como tu colocou aqui, hoje a qualidade do honesto é tu ser estudioso, é 

qualidade tu fazer as coisas em casa, coisa que antigamente não era qualidade, era um 

dever, ser honesto, então hoje virou qualidade principalmente na política, o cara é 

honesto mas é um dever de qualquer ser humano, ser uma pessoa decente, tratar bem as 

pessoas, isso é um dever da gente, isso não é uma qualidade. A gente pode sim mudar 

nossa comunidade, tendo a nossa posição, tendo respeito com as pessoas e assim como 

colocou o vereador Gugu, na política a gente tem as mãos limpas por não sujar, não por 

ter lavado as mão e hoje parece que a tendência é muito grande, sujar as mãos e depois 

dar uma ajeitada ali, sou mão limpa, sou ficha limpa, mas tu não deveria nem ter sujado 

tua ficha. Que nem nós aqui, um município pequeno, termos o dever de trabalhar direito, 

de colaborar com a comunidade. Em relação a creche, eu sempre digo que a associação 

não tem fins lucrativos, então se a associação já tinha aquele prédio montado, que foi o 

CPM, não tem porque ter fins lucrativos porque ela não arrecada fundos, ela está ali 

para prestar um apoio a população. Ver. Jair – Saudou a todos.  Conforme o vereador 

Lebrão veio se expressar que domingo nós tivemos o lançamento da candidatura do 

nosso candidato a deputado federal, aqui no município, e lá estava várias lideranças, 

conforme aqui o colega colocou, ele e o vereador Pedal estão engajados na campanha 

do companheiro Edgar Pretto, dessa mesma forma para ver que nosso partido é um 

partido democrático e eu e o vereador Mateus estamos engajados na campanha do 

companheiro Spolaor e mais a militância de Nova Santa Rita. Quero aqui agradecer ao 
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PTD também, ao apoio ao nosso senador Paim. Está fazendo e já fez muito mais. Fiquei 

contente, troquei meia dúzia de palavras com o Paim. Quero dizer que ouvindo 

atentamente os vereadores falarem do modo que os candidatos hoje que vão pedir o voto 

nas comunidades, a arma mais poderosa é o voto. O povo sabe quem vai contra ou a 

favor dos trabalhadores. Como o vereador Renato disse aqui, o mais importante, mãos 

limpas, se não me engano é a sétima vez que ele vai a candidato de deputado estadual e 

federal e sempre se elegeu e nunca se viu falar nada do companheiro Marcon, quanta 

coisa ele trouxe para a cidade e ajudou Santa Rita. Boa semana. Ver. Rodrigo – Saudou 

a todos. Venho colocar aqui pra vocês uma questão que me chateia muito, essa política 

rasteira, leviana, que muitas vezes também é feito através das redes sociais com 

mentiras, penso que nós como agentes políticos temos que acrescentar alguma coisa no 

município. Hoje vejo que vereadores pedindo esclarecimentos para secretários, sabendo 

que não tem mais o que esclarecer, já tem todos os extratos bancários, dos alugueis da 

creche do Berto Círio, estão com uma dívida de IPTU, hoje o vereador vem querer 

defender ou julgar. Temos que procurar construir. Porque ele não pensou antes em falar 

com o presidente que é do mesmo partido dele, que criticam tanto a administração 

pública que vem sendo feita tanta coisa para Nova Santa Rita. Não pensaram nas 

crianças da creche em ser despejadas. Se não consegue trazer verbas, emendas do 

partido, não trouxe um centavo para a cidade, o partido, então que traga uma proposta 

de construção, converse com os presidentes das associações. Eu moro no Berto Círio há 

bastante tempo, só vi aquela associação aberta no dia das crianças e natal para dar 

presente e bala para as comunidades, fazendo politicagem. A política tem que mudar, 

principalmente aqui em Nova Santa Rita, as pessoas tem que ser mais inteligentes e 

começar a pensar o que está acontecendo na cidade. Parem de entrar em picuinha de 

creche, isso é muito feio. A questão do transporte, tivemos coragem com a base com o 

executivo de mudar e nada é feito do dia para a noite, tem que fazer adequações sim, 

mas porque aqueles vereadores que votaram contra o paradão no Berto Círio não trazem 

uma proposta de construção, agora querem fazer reunião na câmara. Quero dizer a 

vocês que pensando nessa situação dessas crianças, semana passada tive uma conversa 

com representantes do bairro Pedreira, representantes da associação, onde trouxemos 

uma proposta para a prefeita, disponibilizar uma área da associação, para construção de 

uma creche. Ver. Jocelino – Quero deixar claro a respeito da minha primeira fala, a 

respeito do vereador também que fica a entender que parece que o vereador tem algo 

contra o colega, não parece, tem. Porque quando se é injusto com os colegas de trabalho, 

CC é um colega de trabalho, muitas vezes veio aqui e bateu no CC’s, questionou a 

questão do transporte dos CC’s e olha aqui a situação, será que não é por isso, reclama 

tanto do CC, que não abona esse tipo de coisa. É injusto, quando diz que representa o 

funcionário público, o meu pai foi funcionário público e quando alguém vier nessa 

tribuna dizer que defende funcionário público, vai ter que defender o operário que pisa 

no barro por menos de dois mil reais, tem que defender o professor, vai ter que defender 

o agente administrativo, aí sim eu posso dizer, esse representa a classe do funcionário 

público senão sempre haverá um debate aqui deste vereador na questão de 

funcionalismo público. Porque o mesmo vereador que questiona a compra do carro, 

hoje anda em um bom carro da prefeitura, carro novo, um horário bom, porque é 

vereador, enquanto seis horas da manhã, na porta de casa já tem um colega que recebe 

1.200 reis por mês, pegando um cadeirante para levar para alguma consulta ou alguma 

coisa, e esse não é atendido. É lamentável, começo a me questionar também. Já 

imaginou se fosse alguém do PT fazendo isso, já pensou se fosse um assentado fazendo 

esse tipo de situação aqui, o que iria acontecer nas redes sociais, será que essa casa não 

estaria lotada, que não querem se manifestar, não é contra o governo, iriam questionar 
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esse tipo de situação aqui? Receber todo esse valor durante e ainda assinar o cartão 

ponto recebendo pela prefeitura. Boa semana a todos. Ver. Paulo – Saudou a todos. É 

uma honra e ao mesmo tempo uma lastima ver tanta bobagem, tanta coisa dita. Existe 

comissões, existe servidores, existe encarregados da prefeitura que jamais deixariam 

passar tamanha asneira do faltar serviço sem ter esse direito. Tudo que faço a 25 anos na 

prefeitura, é transparente, pautado no respeito, a prefeita é uma mulher de conduta, 

jamais deixaria passar alguma coisa, semelhante a essa, os dias que faltei foram 

abonados, em virtude deu ter esse direito, por ter condições de faltar no trabalho porque 

eu tinha dias de folga. Eu trabalho aos sábados, tenho um banco de horas, esse vereador 

desconhece. O vereador é brabo comigo porque ano passado ele tinha a esposa dele 

trabalhando aqui dentro sem remuneração, aí eu denunciei, o cunhado dele trabalhava 

na prefeitura e eu também denunciei,  teve que sair de lá, o vereador trouxe o irmão 

deputado Jardel para trabalhar dentro da prefeitura, aquele traficante da assembleia 

legislativa, eu denunciei, por isso o vereador é contra mim, por isso o vereador vem 

com mentiras e ataques vazios sem nada concreto, porque eu sou servidor, o que tem 

CC’s incompetentes que fazem concurso e não são capazes de passar no concurso, eu 

venho para essa tribuna toda vez que tiver que reclamar uma coisa que a comunidade 

chega em mim e reclama. O transporte estava péssimo, as coisas chegavam para mim, 

inclusive tive que usar o meu assessor para levar pessoas para o hospital em Porto 

Alegre porque não tinha transporte, e quanto eu trabalhar com carro zero, isso é algo 

plausível da prefeita, ela fez uma administração e comtemplou não só a mim, várias 

pessoas com carro zero. Existe comissão, existe supervisão, para punir servidor que não 

seja respeitoso as coisas da prefeitura. Com relação a minha licença, o meu salário 

básico é de 1.287 reais, nós temos um plano de carreira, eu tenho uma função 

gratificada por 25 anos de trabalho que o prefeito Chico Brandão me deu a função 

gratificada 3 e posteriormente a Margarete me deu a função gratificada 4, não existe 

roubo, não existe nada ilícito nisso, o que tem ilícito é o que o vereador fez, ir para 

Porto Alegre para o irmão Jardel vir para cá, aquele corrupto, aquele traficante na 

assembleia legislativa, isso é injusto, por CC’s dentro da prefeitura que são cargos 

eleitorais dele, mas isso é normal que nem ele falou no outro vídeo ali, isso é normal 

dentro da política e que eu sou um coitadinho e que a oposição é coitadinha, não é não, 

nós somos homens assim como ele, não desmereço a hombridade dele mas ele que não 

venha desmerecer a minha, porque sou um homem de conduta, quanto ao curso que fiz, 

botei a taxa de inscrição do meu bolso, as diárias, todos os vereadores ganham diárias, 

porque eu não vou ganhar? E foi a única vez que eu ganhei diária para alguma coisa, a 

não ser a ida para Brasília que inclusive a prefeita Margarete e a nossa presidente Ieda e 

o presidente do PRB estavam em Brasília também e me encontrei com eles lá, para 

buscar duas emendas, sendo uma de 190 mil que já está inclusive em jornal que a 

prefeita já recebeu e outro de 250 mil reais que está por vir para construir a farmácia, 

esses 190 mil dá para comprar uma van, então já trabalhei, antes de ser vereador eu 

trouxe os cursos do Pronatec, eu trouxe identidade digitalizada para o município. Ver. 

Milton – Saudou a todos. Eu sou um vereador que sempre falo para o povo de Santa 

Rita que eu represento os quatro cantos, me procuram e eu nunca digo que não, vou ao 

secretário peço para eles que as vezes embrabecem, mas dizem que eu tenho que esperar 

a minha vez e eu espero. Graças a Deus a galeria do Passo da Taquara, muita luta, 

tivemos eu e a prefeita, a gente viu aquela chuva entrando para dentro da casa, aquelas 

crianças na água, eu disse, prefeita nós vamos ter que fazer alguma coisa, ela me disse, 

vereador Cabeludo, agora a gente não pode fazer nada mas quando eu iniciar as obras eu 

vou te procurar. Dito e feito, eu fui na casa eu e a minha ex-assessora, a gente falava 

para aquele povo que ia sair as galerias, muita gente não acreditava e graças a deus saiu, 
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eu me orgulho muito chegar lá e abraças aquele povo, dizer eu não prometo o que não 

posso cumprir, não sou um vereador de mentiras mas gosto da realidade. Eu gosto de 

falar o que eu consigo para o nosso bairro, Caju, e para os quatro cantos de Santa Rita. 

A câmera de segurança no bairro Floresta, lutei, a câmera de segurança do Caju eu lutei 

e graças a Deus vai sair, espero que amanhã não vão vereadores e dizer que foram eles 

que conseguiram, tem que falar a verdade, arrumaram, passaram a patrola, taparam os 

buracos, passei lá para ver. Eu não sou de me meter no serviço que os outros fazem, eu 

não sou, tem um vereador aqui que sabe, eu cheguei lá visitando meu amigo Alex, e a 

senhora disse, Cabeludo, o Alex vai arrumar para mim, eu disse para ela, eu respeito o 

vereador Alex e se a senhora não conseguir me procura que eu vou dar um jeito. Admiro 

teu trabalho vereador, tu estás nos bairros, não adianta chegar aqui porque vai ter 

eleição, olhe bem e pense bem. Hoje eu represento o MDB, mas não, comigo não, eu 

não vou votar naquele senhor lá, eu tenho vergonha na cara e a minha ficha é limpa. Ver. 

Ildo – Saudou a todos. Eu gostaria de falar sobre a questão das campanhas das eleições 

estaduais e federais. Não tem porque dizer que eu não tenho candidato porque as 

pessoas que eu apoiei sempre deram resultados, prestaram conta para a comunidade. E é 

isso que um político tem que fazer, então não é só vir no município, buscar votos de 

quatro em quatro anos e depois não voltar, enfim, eu digo com a plena certeza que os 

candidatos que eu estou defendendo são pessoas que trabalham pela comunidade, pelo 

estado e pelo nosso país. Eu com meu partido, temos a obrigação e o dever de ir em lar 

por lar conversar com a comunidade, prestar conta, trazer um comparativo do que o 

nosso município era e hoje o que ele é. Nós temos que conversar com as pessoas, 

mostrar que essas pessoas que o nosso partido está defendendo são os que realmente 

trouxeram emendas parlamentares para a melhoria das comunidades do nosso município. 

Meu colega vereador Pedal falou aqui do trabalho do nosso governo aqui do nosso 

município e, não é por nada, nós partido dos trabalhadores com os outros partidos 

estamos fazendo sim um bom trabalho, eu sempre falei que não é só o partido dos 

trabalhadores, aqui nós temos uma composição liderada pela prefeita Margarete que 

cobra dos nossos secretários, dos nossos diretores, o trabalho. A poucos dias falei sobre 

a questão de diárias, e teve pessoas que não gostaram, a diária é legal, mas para mim é 

imoral, eu tenho ali no meu carro todas as diárias que o pessoal pegou, teve vereadores 

que pegaram mais de cinco mil reais em diárias ano passado. É um dinheiro que poderia 

ser investido para a comunidade, enfim, para a saúde que tantos vereadores criticam 

essa questão da saúde, mas vão fazer os cursos. Eu me sinto envergonhado como 

vereador. Para mim é muito triste. Vereador Gugu pediu uma parte da fala e disse que o 

vereador Paulinho falou na questão de Jardel e a minha esposa, eu gostaria que na 

próxima sessão ele trouxesse algum documento que comprove isso tudo que ele está 

falando, qualquer coisa dentro da prefeitura que tenha a minha esposa, mesmo dentro da 

câmara de vereadores, que ela recebeu alguma coisa, eu posso carregar a minha esposa 

do meu lado porque ela não anda com um gravador mostrando na rua tudo que eu faço, 

os acordos que eu faço, eu tenho confiança porque com a minha esposa posso andar de 

cara limpa durante a campanha. Brigado Vereador. Vereador Ildo retorna a fala e diz que 

também gostaria de falar sobre aquela novela da creche do Berto Círio, está aí a 

vereadora Ieda, a Cris, que muito ajudaram a erguer aquela creche para favorecer as 

crianças da comunidade, e eu no meu entendimento, a associação não tem que ter fins 

lucrativos, é para trabalhar para a comunidade, eu acho que não adianta os vereadores 

vir aqui falar em acordo, eu não concordo com isso. 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 trinta minutos. Nada mais havendo a tratar, 

sendo que os discursos de uso da tribuna constam em arquivo digital em anexo, foi 
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lavrada a presente ata, que vai assinada pela Presidente e pelo vice-presidente. 

 

 

 

 

 

Vereador Ieda Bilhalva, 

Presidente. 

Vereador Rodrigo Aveiro, 

1º Secretário. 

 

 


