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ATA Nº 038/2018 – 32ª SESSÃO ORDINÁRIA – 25/SETEMBRO/2018 – Ao 

vigésimo quinto dia do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, na sede da 

Câmara de Vereadores de Nova Santa Rita, realizou-se a trigésima segunda Sessão 

Ordinária, do segundo ano da sétima legislatura, com a presença de todos os vereadores. 

A Presidente Vereadora Ieda Bilhalva, deu início aos trabalhos às dezoito horas e pediu 

ao Vice-presidente Vereador Mateus que fizesse a leitura da Ordem do Dia e de toda a 

sessão devido o Primeiro Secretário Vereador Rodrigo Pedal estar em recuperação de 

sua saúde e assim o Vice-presidente iniciou lendo uma passagem bíblica. AVISOS: 

Realização de Audiência Pública das Metas Fiscais, 2º quadrimestre de dois mil e 

dezoito no dia vinte e sete de setembro, às quatorze horas, nas dependências desta Casa. 

Reforçando o comunicado da semana anterior, por solicitação da empresa RGE SUL, 

todas as indicações dirigidas a essa empresa devem vir acompanhadas de fotos do local 

onde exista necessidade de reparos e manutenção, bem como o endereço atualizado. A 

Ata de número trinta e sete foi aprovada por unanimidade. SORTEIO: 

COMUNICAÇÕES DE LIDERANÇAS: PT /PDT / MDB /PTB/ PRB. GRANDE 

EXPEDIENTE: Ver. Rodrigo Pedal/ Ver. Leonardo Vieira / Verª. Ieda Bilhalva / Ver. 

Mateus Marcon / Ver. Jocelino Rodrigues / Ver. Alex Ávila /Ver. Ildo Maciel / Ver. Jair 

de Oliveira / Ver. Milton Remelink /Ver. Paulo Ricardo de Vargas / Ver. Renato 

Machado. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Ver. Jocelino Rodrigues / Ver. Rodrigo Pedal / 

Ver. Jair de Oliveira / Ver. Alexsandro Ávila / Ver. Renato Machado/ Ver. Ildo Maciel / 

Ver. Leonardo Vieira / Ver. Paulo Ricardo de Vargas / Verª Ieda Bilhalva / Ver. Milton 

Remelink / Ver. Mateus Marcon. Foi feito a leitura do EXPEDIENTE: Ver. Renato – 

Pediu a leitura dos decretos que estão no Expediente. Ver. Rodrigo Aveiro - solicitou a 

inclusão de duas indicações e dois pedidos de Providências. Indicação: Que a secretaria 

competente efetue a colocação de redutores de velocidade (tachões) na rua Boqueirão 

do Caju, no trecho asfaltado. Acatado. No sentido que a secretaria competente efetue a 

colocação de um quebra-molas na rua Valdemar Vicente da Costa, próximo ao nº 549, 

Loteamento Bela Vista. Acatado. Providência: Que a secretaria competente efetue a 

roçada e pintura do meio fio em toda a extensão da Estrada da Pedreira, bairro Pedreira. 

Acatado. Que a secretaria competente efetue o patrolamento e colocação de brita na rua 

Passo da Taquara, bairro Caju. Acatado. Ver. Milton – solicitou a inclusão de um 

pedido de Providência. Que a secretaria competente realize o recapeamento da rua 

Emancipação. Acatado. Ver. Jair – Solicitou a inclusão de dois Projetos de Lei de 

origem Executiva. Projeto de Lei Nº 029/18 – Dispõe sobre as diretrizes orçamentarias 

para o exercício Financeiro de 2019. Acatado. Projeto de Lei Nº 028/18 – Cria vagas no 

Quadro Geral de Cargos Permanentes do município. Acatado. COMUNICAÇÕES DE 

LIDERANÇAS: Ver. Jair – Saudou a todos. Como é de costume no partido dos 

trabalhadores usar o espaço dessa tribuna para falar de trabalho e, trabalho que vem 

sendo bem feito aqui no município de Nova Santa Rita. Até que alguém e alguns ficam 

atirando pedra e eu sempre digo que a árvore que não dá fruto ninguém bate. Aquela 

árvore morta ali, ele deixam passar e ninguém fica batendo, mas aquela árvore que dá 

fruto e o fruto da paz, do amor, da felicidade, eles tem que bater porque aí tem que 

destruir porque tem que fazer aquela confusão para o povo se confundir, é nós como é 

costume na nossa bancada do partido dos trabalhadores e também, por que não, dos 

partidos que nos apoiam aqui no município, nós viemos divulgar o trabalho da nossa 

prefeita que nós temos muito orgulho de estar à frente desse município. Aqui também 

quero cumprimentar nossa secretaria de educação, pelo belo trabalho que vem fazendo, 

é outra pessoa que dá o fruto do bem, dá o fruto do amor, da felicidade, mas tem que 

bater, porque se não prestasse, não dava nenhuma fruta boa, não desse uma flor, 

ninguém batia, passava despercebido. Secretária quero dar os parabéns, da obra da Vó 
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Edith, quero também dar os parabéns para nossa administração lá da creche que eu 

chamo ainda porque sou meio grosso do interior, mas está sendo feito lá na Califórnia, 

que vai abrir vaga mais ou menos para duzentas crianças, também ali na Califórnia já 

está pronta, prestes a inaugurar mais umas cem vagas eu calculo, e várias outras obras 

que estão feitas no município que nós viemos aqui divulgar. Também quero falar um 

pouco da conjuntura nacional, para quem dizia que o PT estava acabado, estava morto, 

estamos ainda na resposta com o companheiro Haddad, já está em segundo lugar e eu 

tenho certeza absoluta que agora o golpista, mas já esteve em primeiro, mas mesmo 

assim não vamos deixar trabalhar, porque nós queremos ganhar agora no primeiro 

turno. Queremos ganhar no primeiro turno, no segundo turno praticamente a caça está 

pega, vamos ganhar com o Haddad e aqui no estado com o companheiro Rossetto e eu 

vendo a conjuntura aqui no município, eu vejo algumas pessoas se ofendendo, baixando 

a moral, dia sete vai passar e vão continuar morando aqui, como que vai passar pela 

pessoa e virar a cara, se respeitem, se deem o valor, não precisa ofender, cada um tem 

uma opinião. Ver. Leonardo – Saudou a todos. Como diz o vereador Jair, estamos 

numa época de campanha onde vários deputados estão se apresentado no nosso 

município e também várias propostas que vinham de eleitores desses deputados, 

querendo nos convencer que esses caras são parceiros e que sempre nos ajudaram, mas 

se vê bem o contrário. Fim de semana eu vi pessoal pedindo voto para quem nunca se 

apresentou, faz 3 anos e meio que estão sumidos no nosso município, agora chegam ai, 

e eu acho interessante que a própria comunidade sabendo que esses caras não se 

apresentam aqui, vem pedir votos para esses caras, e daí onde está a mudança, eu vejo 

candidato pedindo voto aqui, cara que é deputado federal, que voto a favor do 

congelamento do teto, da saúde, da educação, da segurança, e o pessoal que está 

sofrendo com isso, já começamos a pagar essa conta pedindo votos para esses caras, 

sem palavras, quando essa pessoas criticam a política, essas pessoas criticam a política e 

fazem campanha para cara que votou a favor do congelamento do teto dos gastos da 

saúde e educação, então eu gostaria de deixar um recado para essas pessoas, que sejam 

muito cuidadosos, assim como criticam quem está pedindo voto para aquele candidato 

que traz recurso para o município, para aquele candidato que está sempre apoiando os 

vereadores, eu vejo e me apavoro, porque tem candidatos aqui na cidade vizinha que 

hoje são candidatos a deputado estadual que nos deixaram pendurados no pincel, como 

a questão simples que eu digo daquela parada no centro ali, que hoje a população 

fomenta o comercio de Canoas, que vive em Canoas, que gasta em Canoas, muitas 

vezes trabalha aqui no município mas leva o seu recurso para lá, não tivemos esse apoio 

também, muito fácil apontar o dedo para quem ajuda o município e é criticado por quem 

nunca faz nada. Como diz o Cortella, todo poder que serve a si mesmo, é um poder que 

não serve, então nós vereadores temos o poder der ajudar e mudar essa política. Nós 

podemos começar essa mudança aqui em Santa Rita, fazer uma política decente, de 

respeito e hoje estou vendo bastante gente na câmara e sinceramente eu quero que vocês 

fiquem até o final da sessão, porque na semana passada nós tivemos aqui na sessão um 

fato que eu peço aos meus colegas vereadores que não se repita mais. Boa sessão. Ver. 

Jocelino – Saudou a todos. Ficou muito feliz e prestigiado toda vez que essa casa fica 

cheia e nós como representantes do povo, nós temos no mínimo a obrigação de respeitar 

a todos que vem aqui. Independente de opção de partido político, opinião política, nós 

aqui devemos ser amigos porquê da porta para fora, nem inimigos nós somos, somos 

colegas de trabalho, existe divergência de ideias, nada mais que isso, aqui ninguém é 

inimigo. Quero reforçar o convite, sábado as premiações da secretaria de esporte em 

Morretes, um belo trabalho da secretaria de esporte, uma secretaria que foi criado nesta 

administração para contribuir no esporte e aqui fica o convite também para todos os 
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vereadores participarem da premiação, acredito eu que movimento mais de mil pessoas 

ao odo no campeonato, é muito importante isso aí, para que depois em época de eleição, 

quando a gente for para rua, dizer eu quero trabalhar pelo esporte, pelo menos participe 

das premiações ou do campeonato ou vai lá prestigiar aquela torcida maravilhosa. Boa 

sessão. Ver. Renato – Saudou a todos. Lá na eleição de 2014 foi formalizando uma 

eleição de dois partidos, na base de ofensa, de ódio, e eu tinha esperança muito grande 

na eleição de 2018 que fosse diferente, mas aqui nessa casa eu lembro que falei em 

algumas sessões anteriores, com relação as mudanças, que todo mundo almeja mudança 

mas poucas mudanças vão ser feitas, até porque tem uma estrutura de deputado para 

alguém se reeleger só que alguém desiste não seja candidato para criar vagas novas, que 

é muito difícil o sistema de quem tem muito contra quem não tem nada, é muito difícil 

fazer campanha para deputado porque já tem deputado lá com 3, 4, 5 mandatos lá que já 

tem uma estrutura política montada que é muito difícil ser combatido. Quando eu falo 

da política do ódio e aqui não mudei meu pensamento ainda, que cada um avalie 

candidato por candidato, aqueles que são fanáticos não dá nem para discutir política, 

senão tu vai brigar com as pessoas e é uma campanha curta, quarenta e cinco dias, e na 

segunda depois da eleição nós vamos se encontrar na rua de novo, então essa política de 

ódio, as pessoas se ofendendo, deixe para as pessoas escolherem os seus candidatos, eu 

tenho meus candidatos, quero ser respeitado, mas eu respeito a opinião das pessoas com 

seus candidatos. Não é falando mal dos outros candidatos que o meu vai ser melhor do 

que o deles, porque lá do outro lado as pessoas vão ter o mesmo entendimento, que o 

meu candidato tem defeitos e que eles não votariam e do outro lado também não votaria 

nos candidatos porque não concordo, com o tipo de sistema, com o tipo de política, de 

ação, com todo tipo de partido que tem. E hoje o cenário político está virando uma 

vergonha, estão procurando qualquer coisa de um candidato para bater em cima daquilo, 

e a economia do país, e a saúde do país, e a segurança, e vem aquelas velhas propostas 

de novo, aquelas conversas que dá nojo, de candidato que vem na vida pública em 

época de campanha, vamos fazer, já governaram por inúmeros anos esse país, ambos os 

partidos e não fizeram, agora querem mais tempo para realizar um projeto, e o povo 

continua clamando por melhorias na segurança, na saúde e na educação, respeito para a 

população, as famílias se desmanchando e tem gente apoiando, tem horas que da 

vergonha de ser Brasileiro. Mostrem propostas de melhoria e pelo amor de Deus, que 

façam. Vão dar oportunidade para gente nova que possa fazer e também não fazer, 

quem sabe vai ser a salvação desse país, se ainda existe salvação. Verª. Ieda – Saudou a 

todos. Em primeiro lugar gostaria de agradecer aqui, tivemos na quarta-feira passada 

uma sessão solene muito bonita, no Olmiro Brandão, e a homenagem a nossa tradição, a 

semana farroupilha. Agradecer toda a comunidade que se fez presente e aos dois 

vereadores que nos prestigiaram nessa ocasião, que foi o vereador Leonardo e o 

vereador Paulinho Vargas, obrigado pela presença e pela consideração de ser um evento 

dessa casa. Estava muito bonito, quem esteve lá conseguiu prestigiar e a comunidade 

tradicionalista estava presente. Quando eu aceitei o convite de ser vereadora e aceitei o 

convite de entrar para o partido PRB, eu acreditei em um projeto, acreditei em um 

projeto que vinha dando certo e que nós já aviamos apoiado há três anos. Um projeto 

em que essa administração está sempre trabalhando para que possamos ter um 

município melhor para as pessoas, e quando eu acreditei nesse projeto, eu acreditei que 

a cada dia nós podemos sim melhorar a qualidade de vida, e aí eu comecei desde 

quando assumi essa casa, a ir atrás de emendas parlamentares, para mostrar para esse 

município que a gente pode sim melhorar a vida. E nessa semana está sendo instalado 

no posto de saúde um gerador que é uma emenda parlamentar do deputado Carlos 

Gomes no valor de cento e sessenta mil, a emenda é de duzentos mil, mas o gerador 
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custou cento e sessenta mil. Quando a gente vem nessa tribuna, a gente deve vir aqui 

mostrar trabalho para a comunidade o trabalho se faz no dia-a-dia, então eu deixo esse 

meu recado para toda a comunidade, bem como disse o vereador Leonardo, nós somos 

onze vereadores e nós temos muito o que fazer por esse município para melhorar. Está 

melhor? Está, isso visível, não tem como não ver, são dezessete escolas, duas novas, 

escolas sendo construídas e reformadas no dia-a-dia, ruas asfaltadas, nós estamos 

fazendo um complexo de saúde aqui, bem pertinho, inclusive construindo uma câmara 

nova, isso é força e é coragem dessa administração e com essa eu me incluo, porque o 

vereador Jair começou a obra da câmara de vereadores e eu estou dando continuidade, 

isso é um projeto de coragem, isso é um projeto que se mostra que muitos anos se viu 

uma Santa Rita parada e hoje nós temos um projeto de governo, um projeto de governo 

que está na rua, não precisa nem nós falarmos, as pessoas estão vendo no dia-a-dia. É o 

transporte coletivo de qualidade e municipal, que a gente observa no dia-a-dia, isso é 

trabalho e para isso nós temos que estar aqui, todos os vereadores, independente de sigla 

partidária. Obrigada e boa sessão a todos. GRANDE EXPEDIENTE: Ver. Rodrigo – 

Saudou a todos. Venho a essa tribuna manifestar repudio ao vereador que de forma 

desrespeitosa, cruel, falta de ética política e pessoal, faltou com respeito aos cidadãos 

presentes na sessão passada e até mesmo com vereadores, quando comparou com 

animais. Fiquei pensando, porque assisti essa parte da sessão em casa, não estava em 

condições de saúde, ao vivo essa transmissão e fiquei pensando como é difícil para 

vocês estarem aqui, escutarem esse tipo de manifestação, essas falas que não 

contribuem com nada, mentalidades baixas, falta de capacidade que vive enganando e 

mentindo e trazendo só retrocesso para nossa cidade. Nova Santa Rita não precisa disso. 

Eu vim aqui me manifestar e dizer para vocês que tudo parte do devido respeito, 

respeitem uns aos outros, nós estamos aqui para colaborar, para somar e não para 

denegrir a imagem de ninguém. Este país é uma democracia e essa cidade precisa de 

nós. Está na hora de repensarmos um pouco mais e trazer propostas que vão somar para 

Nova Santa Rita. Boa noite a todos e boa sessão. Ver. Mateus – Saudou a todos. Já que 

muito estão aqui falando de ódio e de ofensas nas redes sociais, eu quero deixar meu 

repudio, ao coordenador de bancada aqui da câmara de vereadores, não vou falar partido 

porque não podemos generalizar, que veio nos ofender, nos chamar de invasores de 

terra. Primeiro quero dizer para ele que nós não invadimos, nos ocupamos, e segundo, 

quando ela  nos chama de improdutivos, eu quero que ele venha visitar nossos 

assentamentos, porque só o assentamento de capela onde eu moro, antigamente quando 

chegaram lá se tinha 10, 15 hectares de arroz era muito, se tinha 15, 20 cabeças de gado 

era muito e tinha duas famílias que moravam em cima, quero que vá vê agora, como que 

está a situação. Hoje nós temos mais de cem famílias no assentamento capela, hoje nós 

temos um frigorifico que abate mais de cento e vinte porcos por dia. Hoje a cooperativa 

dos assentados junto com a COTAPE e com a região, são os maiores produtores de 

arroz orgânico da américa latina, se ele não sabe, ele vai pesquisar e eu acho melhor ele 

ir um pouco atrás da bíblia e parar de ofender os outros, tem que criar vergonha na cara 

esse cidadão. Porque é muito fácil falar, vai ver a escola Nova Sociedade que foi uma 

conquista dos assentados, de muita luta, o mesmo a escola Treze de Maio, temos três 

postos de saúde, dentro do assentamento, pega e vai lá ver, e os médicos saíram do 

assentamento e foram estuda para hoje ir lá prestar serviço, aqueles assentados lutaram 

muito para ter o que tem hoje, garanto que ele não doa nem um metro se fosse para 

passar um asfalto na frente da casa dele, ou se já tem, mas vem aqui olhar os assentados 

que doaram quase um hectare de terra que se tu for ver ali, avaliado mais ou menos em 

um milhão de reais para mais, isso eles não enxergam, tem que conhecer um pouco mais 

da história para depois falar. Quero deixar meu repudio a esse cidadão e desejar boa 
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sessão a todos. Muito obrigado. Ver. Jocelino – Houve esse incidente com meu pé, 

acabei quebrando, são quase dezessete anos andando em cima de uma moto e acontece. 

A vereador, quer dizer que na rua em que tu moras então não tem buraco, não, tem 

buraco, toda rua estrada de chão tem buraco sim. Neste mesmo dia estava fazendo a 

vistoria porque estava sim sendo patrolado a rua, e aconteceu sim um incidente, mas eu 

não vou criticar a administração porque lá quando eu comecei a andar de moto, eu 

também cai ali no céu azul, que logo em seguida foi colocado um tapa pó, mas vi 

também muitos amigos lá de Morretes que necessitavam de posto de saúde e lá o posto 

de saúde funcionava somente duas vezes por semana, mas lá hoje nessa administração e 

na época era o MDB que coordenava a secretaria de saúde, todo dia tem atendimento 

médico lá em Morretes. Vi também em Morretes na rua Princesa Isabel muitos carros 

ser danificados, devido as enchentes, mas nessa administração foi feito asfalto e hoje o 

pessoal está comtemplado. Eu vi muito carro quebrar, hoje asfalto em Sanga Funda , 

ralei muito o joelho no Miguel Couto ali, porque não tinha quadra decente e vi muito 

filho de amigo meu estudando na sala de aula de madeira, hoje as salas de aula são 

decentes, com uma quadra fechada, uma quadra decente, estudei em escola criado arroz 

e leite, massa com sardinha e não tinha uniforme, me formei e conquistei tudo que eu 

tenho hoje com a minha família, e hoje olha o que essa mocidade tem e foi nessa 

administração também. Na rua do Ipê, a minha esposa caiu ali uma vez, se machucou 

muito naquela decida, hoje aquela rua tem asfalto, e foi nessa administração também. 

Também vi pessoal do Lotpop precisando trabalhar, não tinha onde colocar as crianças 

em uma creche e hoje o que é a escola infantil lá do loteamento, então, muitas coisas 

são feitas nessa administração e com o apoio de quatro partidos, aqui sim a gente tem 

diferença de ideologias, de opiniões, mas o que a gente não tem diferença é em apoiar 

um projeto que seja para melhorar a vida do cidadão aqui de Nova Santa Rita. Podemos 

ter várias divergências políticas, mas iremos discutir, dialogar, mas o projeto no final 

quem sai ganhando sempre é a comunidade de Nova Santa Rita. Nessa mesma rua, que 

junto o deputado Jones Martins ali na Deoclécio Rodrigues, rua que eu more a mais de 

trinta anos, que eu sei que o ano que vem estará asfaltada aquela rua, eu não esquento a 

cabeça com isso que aconteceu, porque aqui nessa tribuna tivemos por quatro anos 

também um vereador, pela saúde, vereador do PDT que não usou por 30, 60, 90 dias 

uma muleta, mas durante quatro anos usou muleta, também um lutador pela saúde, 

vereador Daniel, então isso aqui é passageiro, logo estamos aí fazendo nossas 

caminhadas, isso aqui é um ferimento que não tem problema nenhum, a caminhada não 

para, as visitas continuam, o trabalho continua e fico muito contente sim em fazer parte 

da administração, critico, sou chato em algumas coisas, mas sempre é pela melhoria do 

povo de Nova Santa Rita. Obrigado. Ver. Alex – Saudou a todos. Eu venho a essa 

tribuna com bastante personalidade, com caráter, porque vi o vereador Pedal, vereador 

do PT, defendendo e falando que o vereador vem aqui, tem posicionamento, é um 

vereador agressivo, ofende, porque sempre luto pelo melhor. Obrigado presidente, já fui 

interrompido na primeira fala, mas esse vereador como de costume tem personalidade,  

eu vi ali o vereador Pedal se manifestando e falando da posição do vereador, eu posso 

dizer que sempre vai ser baseado pelo bem da comunidade, doa a quem doer, se o 

vereador Pedal se ofendeu, que tenha posicionamento virado para a sociedade e esse 

vereador com certeza vai reconhecer o belo trabalho dele, que não vem fazendo, então 

esse vereador tem posicionamento e vergonha na cara. O assunto é um só e eu quero ver 

esses cartazes que está tudo espalhado aí em protesto a esse vereador, quando esse 

vereador tem personalidade e briga pelo bem da comunidade e hoje está ali a secretaria 

de educação, sentada mais uma vez assistindo a sessão, quando deixou trinta e seis 

crianças sem a micro escolar lá na divisa do bairro Sanga Funda, que a vinte e seis anos 
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todas as administrações que passaram, sempre assistiram aquelas crianças com micro 

escolar, e na administração do PT, as crianças ficaram sem micro escolar tendo que 

caminhar quatro quilômetros. Isso é bom? Aonde eu também vejo a total preocupação 

quando chegar no fim do ano essas crianças novamente vão lutar porque não tem vaga 

nas escolas. Não vi ampliação nenhuma na escola Treze de Maio, não v a escola infantil 

da Califórnia está parada, o prazo já se esgotou a muito tempo, a mais de seis meses, a 

construção está parada, Rui Barbosa que também não teve nenhuma infraestrutura, 

continua lá do mesmo jeito, como também a escola Alcides Amorim, então é dessa 

forma que esse vereador tem posicionamento e sempre vai brigar, como também ali a 

mais de anos a secretaria vem prometendo que vai botar o muro na escola Campos 

Salles, e continua aquelas crianças ali e a poucos dias se perdeu a vida de um jovem 

num açude ali atrás, e a secretaria vem prometendo aos professores, vem prometendo 

aos pais e continua lá do mesmo jeito, ai eu vejo pessoas vir com cartazes se sentindo 

indignada quando esse vereador vem aqui e fala o que realmente a comunidade tem que 

escutar, a gente tem que se preocupar em melhorar, acho que se eu sou do partido A ou 

B eu sempre vou lutar pelo bem, eu não tenho uma política cega, o que é bom é bom, o 

que é ruim é ruim. Semana passada quando esse vereador se posicionou, o projeto não 

passou do jovem aprendiz nesta casa. A secretaria está aqui na sessão, esse vereador 

sempre vai estar baseado, lutando pelo bem da comunidade, como a injustiça que ela 

cometeu quando tirou aquela micro escolar, quando quarenta pais se reuniram, nove 

horas da manhã e imploraram a prefeita numa reunião ali na prefeitura, quando pediram 

para a prefeita e a secretaria que voltasse o transporte até o fim do ano porque assim as 

crianças não iam perder um ano letivo e não tiveram nenhuma atenção. A Presidente 

paralisou a sessão por dez minutos. Foi colocado em votação o direito de resposta 

pedido pelo Vereador Pedal. Aprovado por unanimidade. O Vereador teve dois minutos 

Ver. Pedal – Primeiramente quero me desculpar com todos vocês, a gente também se 

excede um pouco, não tem como não, a gente escutar um monte de besteira, de asneira e 

ficar quieto. E para dizer para essa pessoa que me citou falando que eu não tinha e não 

tenho nenhum trabalho, eu não tenho mais trabalho, mas eu não fico enchendo a 

barriguinha das crianças de doces, brinquedinho, fazendo uma campanha, uma maneira 

de trabalhar incorreta, criando problemas ainda para o município. Projetos que eu tenho 

é na área do esporte, onde tem mais de oitenta crianças participando das escolinhas, ano 

passado, esse ano, e nos outros anos anteriores também já tinha na parte de skate, 

taekwondo e também escolinhas com a gurizada. Acho que é um meio de educar esses 

jovens hoje, dar uma oportunidade para eles, em meio a poucas opções que temos hoje 

no município. Tenho educação, tive educação dos meus avós, meus pais, vejo que essa 

pessoa não teve e vem aqui querer ganhar no grito, aqui no grito não vai levar nada, a 

baixo de grito nada funciona, e não fui eu que votei contra o posto de saúde, nem contra 

a pavimentação da Boqueirão do Caju, nem contra a melhoria do transporte do 

município e nós assumimos essa responsabilidade e hoje é uma realidade, querendo ou 

não. Ver. Ildo – Saudou a todos. Quero me deter a questão que o Mateus falou sobre os 

assentados que eu venho acompanhando há tempos e antes de ser vereador eu sou um 

assentado. Sempre respeitei a posição de cada um e de cada uma, mas eu tenho como 

obrigação e dever de vir aqui defende os assentados porque o pessoal da Itapuí, que 

vieram para cá, são os protagonistas da criação do partido dos trabalhadores aqui em 

Nova Santa Rita, que hoje está fazendo uma boa administração junto com os outros 

partidos que fazem parte do governo. E nós, minha secretaria Elaine, faz 24 anos que 

estamos assentados aqui no assentamento capela, onde só tinha macega, aquelas 

capoeiras, até o colégio estava abandonado. E hoje nós temos um assentamento que 

produz, e temos outro assentamento dos sinos e temos esse aqui da Santa Rita de Cassia. 
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E eu não concordo com pessoas, e aqui eu peço até desculpa, porque eu estou chateado, 

pessoas estão tirando chacota dos assentados mas na época de eleição eles estão lá 

dentro dos assentamentos pedindo voto, é uma coisa antiética para nós e nós sabemos 

que as nossas cooperativas dos assentamentos são as que mais geram ICM para o 

município.  Isso aí talvez alguns não saibam, mas a maioria sabe disso, aqui nesse 

município já houve, já aconteceu várias coisas que não vale a pena nós perdermos 

tempo aqui, mas eu quero dizer que hoje se nós temos, o município cresceu, graças aos 

assentados que estão aqui produzindo. Se o município buscou incentivo para o 

município, graças aos assentados que esteve cinco anos embaixo de uma lona junto 

comigo que é o deputado Marcon que muito trouxe incentivo para o município. Então, 

se cada um vereador, cada um político que faz campanha para seus deputados federais, 

estaduais, exigisse duas emendas parlamentar para o nosso município, o município hoje 

não seria esse, porque o município começou a crescer depois da nossa prefeita 

Margarete assumiu o governo aqui, com o apoio dos assentados. E aqueles 

incomodados que estão mamando no governo, que vivem falando dos assentamentos, eu 

peço que se retirem, não são obrigados a viver juntos. Trago aqui o meu repudio como 

assentado, a esse tipo de pessoa porque nosso município já teve várias coisas, tivemos 

até funcionária fantasma aqui nessa casa, no passado, e estão aí chutando o governo, 

chutando os assentados, mas na época de política eles vão lá pedir voto. Eu convido 

todos, que os assentamentos estão de portas abertas para receber a população de Nova 

Santa Rita. Ver. Jair – Saudou a todos. Eu vejo aqui, como eu vim a tribuna como líder 

do governo, na primeira fala o ódio espalhado. É esse o resultado, vendo aqui secretaria 

que essa pergunta que fizeram para a senhora aqui em tribuna, porque a senhora não 

pode responder, por isso que é feito, tem que fazer para o ministério público das 

crianças lá, foram eles que determinaram que são de portão, tem que ser portão 

responsável pelo transporte das crianças. Essa resposta é lá com eles, a prefeitura fez 

sua parte. As escolas, as reformas que estão sendo feitas, só têm uma parada, por falta 

de segurança, o dono da empreiteira foi assassinado, é a única obra que está parada. 

Tem que ter projeto, sem projeto não pode vir aqui conversar fiado, nós temos projetos. 

Está aí, eu já citei. O vereador estava aqui na tribuna e citou, vereador Gugu, inúmeras 

obras tem o município. Até quando vai continuar essa política que não é política, é 

politicagem. Eu me lembro bem de um vereador que foi a prefeito e não se elegeu, eu 

entrei em 2014 na câmara e ele começou, não se elegeu. Novamente a secretaria foi 

convocada para vir aqui nesta casa, para que? Agora quero ver se a convocação foi 

aprovada nessa casa, eu participei de todas, do secretário que foi convocado aqui nessa 

casa. Eu quero que venha. Vamos parar com esse negócio de estar convocando 

secretario para estar perdendo tempo, secretario tem muito serviço para fazer para estar 

perdendo tempo para vir aqui, isso é uma coisa sem fundamento, convocar um 

secretario 2, 3 vezes no mês, secretário não tem tempo.  Morreu lá no açude porque não 

estava fechado o Campos Salles, que coisa absurda isso gente, pelo amor de Deus, isso 

não é verdade, como nós vamos falar que a pessoa morreu porque não estava fechado o 

colégio, que culpa tem a secretaria com o colégio que não estava fechado, a pessoa não 

passou por dentro do colégio, daí diz que sempre diz a verdade para a comunidade, onde 

está a verdade secretaria, é muito fácil chegar aqui e pregar mas tem que respeitar os 

cidadãos sentados aqui nessas cadeiras, quem paga o salário são vocês para nós 

trabalharmos em prol da educação, da saúde, para fiscalizar, mas não para estar 

convocando secretario, fica mais feio ainda não vir, tem que vir, e perguntar de frente a 

frente para a secretaria que foi convocado o secretario, porque fez isso e não fez aquilo, 

mas sabe porque não vem, porque não tem o que perguntar, porque está sendo feito, 

nem tudo, mas a maioria está sendo feita e não tem o que perguntar para os secretários. 
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Ver. Renato – Saudou a todos. Gostaria de ser solidário a dois colegas que estão 

passando por um momento de recuperação, vereador Pedal, sofreu um acidente fez uma 

cirurgia, vereador Gugu sofreu um acidente de moto, coisa que acontece na vida né 

vereador, mas em breve uma recuperação perfeita. Mas nós entendemos aqui quando eu 

falo da política do ódio e nada mais que a constituição fala, direito de ir e vir, tem que 

respeitar o direito do próximo. Nós colegas vereadores fomos eleitos aqui nessa casa 

não para ser amiguinho um do outro, nós fomos eleitos para discutir política, dentro do 

respeito, mas a gente vê aqui, talvez pelo momento político que está acontecendo, 

próximo das eleições, os atritos políticos dentro mesmo do nosso município, vendo 

agora colocações de alguns vereadores, criticando e cobrando posicionamentos de 

coordenadores de bancada de outros partidos, que não é do PTB, deixar bem claro aqui, 

são da base do governo que está acontecendo esse desentendimento, entre colegas 

vereadores e coordenadores de bancada. E aqui eu não sou nenhum defensor e também 

não sou eleitor do deputado Marcon, mas reconheço que ele trouxe muitas emendas para 

o município e muitas pessoas se beneficiaram com essas emendas de outros partidos 

políticos, é normal que chega no pleito eleitoral cada um puxa para o seu lado, apoia 

seus candidatos de suas siglas partidárias, aí generaliza o descontentamento porque se 

olhar politicamente, faz seu trabalho pensando em retorno de votos, ele faz seu trabalho 

pensando nas eleições e lá na frente ele se depara com uma outra situação diferente com 

reconhecimento, o não reconhecimento daqueles que foram automaticamente 

beneficiados, dentro da coligação todo mundo sabe, aqui ninguém é hipócrita, que tem 

suas regalias, suas vantagens, seus cargos, enfim, aí começa a briga política dentro da 

base do governo. Política não se faz com ódio, precisamos ter respeito um com o outro 

porque faz parte, como também temos que respeitar a comunidade quando tem opinião 

diversa. Isso é normal. Quando eu recebo uma crítica, eu paro, penso e repenso, e tem 

que ter a humildade quando recebe uma crítica as coisas não estão andando como a 

gente quer e nós temos que ser maduros para isso, saber respeitar, mas principalmente 

saber respeitar o direito das pessoas. ORDEM DO DIA: REQUERIMENTO: Verª. 

Ieda – Solicitou a inclusão de um Requerimento na Ordem do Dia da Sessão Ordinária 

da presente data para que seja votado o Requerimento de homenagem ao “Outubro 

Rosa” que está no Expediente desta Sessão. Aprovado por unanimidade. Verª Ieda – No 

sentido que seja realizada uma homenagem durante o Grande Expediente da Sessão 

Ordinária do dia dois de outubro de dois mil e dezoito, ao Outubro Rosa, mês dedicado 

a campanha de conscientização que tem como objetivo principal alertar as mulheres e a 

sociedade sobre a importância de prevenção e do diagnóstico precoce do câncer da 

mama. Aprovado por unanimidade.  INDICAÇÕES: Ver. Ildo Maciel - No sentido de 

que a empresa de transporte Nova Santa Rita possa incluir no seu itinerário um horário 

que saia do terminal no Centro às 14:30 e vá até a Coopan, bairro Sanga funda. 

Aprovada por unanimidade. Verª Ieda – Lidas em bloco. No sentido de que a secretaria 

competente efetue a pintura da faixa de segurança na rua Deoclécio Rodrigues, em 

frente à Escola Vó Enedina, bairro Berto Círio. – No sentido de que a agência dos 

correios estude a possibilidade de realizar as entregas de correspondências no 

Condomínio Lago da Califórnia, bairro Califórnia e no bairro Morretes. Aprovadas por 

unanimidade. Ver. Paulo Ricardo – Lidas em bloco. – No sentido de que a secretaria 

competente nivele com moto-niveladora e efetue a colocação de britas ou saibro na rua 

Bloedow, Estrada da Volta Grande e na rua Modesto Antônio Nunes. – No sentido que a 

secretaria competente estude a possibilidade de criação de uma Escola de rodeios, 

danças, folclore e culturas tradicionalistas para crianças e adolescentes no Parque 

Olmiro Brandão. Aprovadas por unanimidade. Ver. Alex – Lidas em bloco. – No 

sentido que a secretaria competente efetue a implantação de um posto de saúde no 
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bairro Sanga Funda. – No sentido que a secretaria competente efetue a pavimentação 

asfáltica na rua Marinho Peixoto, Centro. Aprovadas por unanimidade. Ver. Leonardo 

Vieira – Lidas em bloco. – No sentido de que a secretaria competente efetue a 

construção de um quebra-molas e realize a pintura de faixa de segurança na Rua dos 

Pinheiros, em frente à Escola Campos Sales, bairro Califórnia. – No sentido de que a 

secretaria competente efetue a instalação de redutores de velocidade em frente ao nº 

4042 da Avenida Santa Rita, bairro Califórnia. Aprovadas por unanimidade. Ver. 

Jocelino – No sentido de que a secretaria competente efetue a instalação de dois 

redutores de velocidade na rua Valdemar Vicente da Costa: um próximo ou em frente ao 

DETRAN (CRVA) e em frente ao Mercado Caprini. Ver. Jair – No sentido de que a 

RGE Sul efetue a troca de um poste na rua Maria Januária, em frente ao posto de 

gasolina Getúlio Vargas, bairro Berto Círio. – No sentido que a secretaria competente 

efetue a colocação de lâmpadas e luminárias na Rua do Ipê, nos postes em frente ao 

Loteamento Alto da Boa Vista, bairro Berto Círio. Aprovadas por unanimidade. PAUTA: 

PROCESSO Nº 1315/18: PROJ. LEI Nº 053/18 – De autoria do Vereador Rodrigo 

Aveiro – Institui o programa “Adote uma Escola” no município de Nova Santa Rita e dá 

outras providências. Dada a 1ª pauta. PROCESSO Nº 1304/18 – PROJ.LEI Nº 054/18 

– De autoria do Vereador Leonardo Vieira – Dispõe sobre a criação de campanha 

permanente de conscientização da Depressão Infantil e na Adolescência no município 

de Nova Santa Rita e dá outras providências. Dada a 2ª Pauta. EXPLCAÇÕES 

PESSOAIS: Ver. Jocelino – Saudou a todos. Falado várias vezes a questão de emendas 

parlamentares e campanhas para deputados e tudo mais, eu aqui com certeza tenho 

visitado algumas residências, tenho falado um pouco do meu mandato, tenho declarado 

o meu apoio ao deputado estadual Capoani, que é um deputado do MDB que sempre 

atendeu as demandas que esse vereador levou até o gabinete e, também, esse vereador 

tem no mínimo uma obrigação de fazer campanha para o deputado federal Jones 

Martins. O deputado vem somando a administração, ele mandou dois kits odontológico, 

uma ambulância que logo estará atuando no bairro Berto Círio, foi um grande 

articulador e logo estaremos asfaltando a Deoclécio Rodrigues. Foi um grande parceiro 

e isto está registrado em ata no conselho da saúde, 600 mil para a saúde, tenho apoio e 

no mínimo obrigação também do senador Fogaça, que o ano passado também veio 

somar ao projeto 120 mil para a saúde e isso aqui é comprovado no papel e o que está 

sendo feito com esse dinheiro para qualquer cidadão, bem claro, bem transparente, sem 

mentira, sem conversas de depois das eleições, dinheiro na conta, está sendo feito e 

realizado, então por isso que eu venho fazer campanha para esses deputados. Então é 

muito importante quando a gente fala essa questão de emenda parlamentar, não é se 

vender por emenda, só que quando tu tem um deputado que olhar para o teu município e 

entende a necessidade e olha que o projeto é sério e ele apoia no mínimo que a gente 

tem que fazer é apoiar, eu como vereador tenho que apoiar, tenho esse compromisso 

porque ele atendeu, não ao meu mandato, mas ele atendeu ao povo de Nova Santa Rita, 

a uma necessidade, graças a essa emenda e emenda de outros deputados  que vieram 

somar principalmente na área da saúde, a gente pode e vai poder atender até o final do 

ano todas as emendas aqui feitas e aprovadas aqui nessa casa, 2014, 2015, nós 

gastávamos em torne de trezentos a quinhentos mil reais, 2015 foi o anos que mais 

gastamos em medicamentos, foi em torno de quinhentos e quinze mil reais, mas o ano 

passado aprovado aqui por esta casa, também pela prefeita, esse ano nós vamos 

aumentar esse valor, porque tem dinheiro na conta e nós podemos fazer. Tenho 

semanalmente, de vez em quando dou uma parada numa semana mas vou lá, pergunto lá 

na farmácia como está a questão dos medicamentos, está sendo muito bem atendida, 

porque tem dinheiro na conta e a gente pode fazer porque está sendo bem administrado, 
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aqui não é bandeira partidária, que fique claro isso, não vou discutir bandeira de partido 

nenhum, porque se fomos colocar todos na balança, a minha opinião, ninguém se salva, 

mas aqui são pessoas, são projetos, é uma administração de trabalho e de 

responsabilidade daqueles que depositaram o voto novamente no projeto da Margarete e 

dos partidos da base. Então é muito importante seguirmos com esse trabalho, é muito 

importante sim os vereadores da base continuar sim buscando com seus deputados suas 

emendas para que quando eles vierem aqui pedir voto, que a gente possa apresentar para 

os eleitores e dizer aqui ele mandou, ele olhou para o município, e vai meu respeito para 

o deputado Marcon e acredito nesses cinco anos de governo Margarete, somente ele 

trouxe quase quinze milhões, se não me falha a memória, em emendas, isso é muito 

valido. E aqui eu posso citar vários deputados que aqui também acreditaram no projeto 

de melhorias para o município de Nova Santa Rita, como Carlos Gomes, Cherini e até 

mesmo Maria do Rosário e entre outros deputados que vieram aqui somar nesse 

governo. Está sendo administrado, o pagamento está em dia, décimo foi adiantado, as 

obras estão acontecendo. Ver. Jair – Eu venho me reportar a sessão passada que eu fui 

citado aqui na tribuna como um animal. O meu colega, o meu amigo, o meu irmão, o 

vice-presidente do meu partido foi citado, foi chamado de samambaia aqui nessa 

tribuna. Mas tem que ter muito cuidado, aqui nessa tribuna nós restamos protegidos, 

aqui, agora lá no Facebook, lá não é protegido.  Depois de lançar na rede social lá tu não 

tens imunidade parlamentar não. Mas eu digo que críticas, ódio politicamente, não 

adianta, agora o vereador Gugu veio aqui dizer quantos milhões o nosso deputado 

Marcon trouxe aqui para Nova Santa Rita, eu tenho orgulho de fazer campanha para um 

deputado, não estou dizendo que os outros não podem fazer, eu tenho orgulho de fazer 

campanha para esse deputado que trouxe quinze milhões, mas o Gugu também tem 

orgulho de fazer para o deputado dele que também trouxe, vereador Pedal também, 

vereador Leonardo, vereadora Ieda, o PT é a bancada dos partidos que fazem parte do 

governo. Eu faço para o Spolaor, para quem não sabe ajudou a construir o loteamento 

popular, e mesmo assim nós somos criticados, criticar é fácil. Eu fico faceiro de ver o 

nosso candidato a presidente da república, está lá pontuando com o outro, pau a pau, é 

que nem eu disse, no campo político, nós temos que ficar no campo político, eu vejo 

conversas que o PT está acabado, quase 58% da prefeita Margarete que ganhou a 

eleição, botamos quatro vereadores concorrendo com quatorze, fizemos quase quatro 

mil votos, botamos mais quatro da base do governo, oito, e não botamos mais porque 

ficamos com um vereador com quatrocentos e vinte e cinco votos que ficou fora. Olha 

só a votação, agora o Haddad começou com 4%, aí eles começaram a bater em nós e eu 

vi o Haddad dizer que quanto mais bate, melhor ele fica, e daí vou usar a frase que o 

Lula disse para ele, o companheiro Haddad, vai lá e ganha a eleição para nós, eu tenho 

orgulho, se o Lula é ladrão eu sou dos ladrões. Não conseguiram provar, a Dilma está 

em primeiro lugar lá em Minas Gerais, não tem nenhum processo contra ela, então eu 

digo, comecem a vir mais na câmara para acompanhar que vocês vão ver quem é quem, 

na rede social é fácil botar e dizer que fulano é isso e aquilo, quero pedir desculpa na 

sessão passada e nessa aqui, se eu cometi algum erro eu peço desculpas e peço aos 

vereadores que nós podemos também fazer melhor e vamos deixar o ódio de lado, só 

traz discórdia. Boa semana a todos e digo, vamos a vitória no primeiro turno, o Haddad 

e aqui o Rossetto também, vamos eleger nossos deputados para nós tomarmos conta do 

Rio Grande e do Brasil, vamos voltar a ser feliz de novo. Ver. Alex – Eu acho que o 

trabalho que eu venho fazendo na sociedade é reconhecido por quem tem que ser 

reconhecido, acho que a gente é amado por uns e odiado por outros, isso faz parte. A 

prefeita Margarete, se elegeu com sete mil quinhentos e três votos, agora tem sete mil e 

pouco eleitores que não votaram nela e eu represento esse eleitores, dessa forma eu acho 
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que a democracia tem que existir no nosso município, eu não estou aqui para contentar 

colega vereador, eu tenho meu posicionamento e vai continuar sendo forte nessa casa, 

mesmo sendo vereador de oposição em desvantagem, mas esse vereador e vai lutar pelo 

que acha certo, doa a quem doer, eu acho que os colegas vereadores tem seu 

posicionamento e aqui dentro da câmara, cada vereador usa a tribuna como acha que 

tem que usar, porque a responsabilidade é dos eleitores que julgam lá fora, não os 

colegas vereadores aqui, essa responsabilidade cabe a cada um, eu não desejo mal a 

nenhum vereador, agora, eu brigo pelo que acho que é certo, se isso sai daqui e vai para 

rede social, isso quem julga é os eleitores que depositaram voto de confiança em mim e 

nos demais vereadores. Então não adianta ficar brabo com o vereador Alex, ele tem 

personalidade, ele reconhece o que foi bom, o que está bom e o que está ruim, a 

administração fez? Fez, fez bastante, mas poderia fazer muito mais, porque o prefeito 

que estava aqui, Chico Brandão, fez muito pouco, mas a arrecadação do município era 

quarenta e cinco milhões, hoje a arrecadação do município no governo da prefeita 

Margarete, governo do PT, é cento e trinta milhões, aí eu digo para vocês, não tem o 

que fazer? Tem que fazer e fazer muito mais. Aí eu vejo escolas não sendo ampliadas, 

eu vejo posto da brigada militar aqui do centro sendo desativado, delegacia da polícia 

civil não tendo plantão a noite, posto de saúde, vejo aqueles enfermeiros, técnicos, 

dando seu máximo, posto sem nenhuma estrutura, aí vejo em rede social complexo de 

saúde sendo feito, aí eu pergunto quando vi o projeto, tem uma sala de raio X? Não. 

Tem uma sala de laboratório? Não. Tem uma sala de ecografia? Não. Então diz para 

mim que melhoria é essa na saúde, aí esse vereador quando se posiciona e mostra a sua 

personalidade e é contrário ao que os vereadores da base dizem que está muito bom, 

esse vereador vem aqui, critica e luta, é dessa forma que esse vereador vai continuar, eu 

respeito os demais vereadores, acho que os eleitores que depositaram o voto de 

confiança em vocês também respeitam e esperam que vocês lutem pela comunidade. É 

dessa forma como eu vi o projeto do jovem aprendiz que estava aqui nessa casa, que 

poderia dar a oportunidade do primeiro emprego para o jovem do nosso município e eu 

vi os vereadores da base do governo irem contra esse projeto, então esse vereador vai 

ficar calado? Foram as pessoas que acreditaram em mim, dessa forma que vou me 

posicionar, doa a quem doer, eu tenho coragem, sair na rua, apertar a mão dos meus 

eleitores, apertar a mão das pessoas e não desvio, eu ando em toda a cidade, sou 

criticado por uns, elogiado por outros, isso faz parte da política, mas a personalidade de 

um político e de um vereador, isso é diferenciado, isso qualquer um vê, quando o 

vereador tem posicionamento e tem personalidade, é assim que eu vou continuar doa a 

quem doer, uma boa semana a todos. Ver. Renato – Nós estamos observando aqui, a 

gente conhece o trabalho de cada vereador nessa casa, cada um procura fazer o melhor e 

quando eu vejo às vezes as gestões públicas, muitas críticas em cima de governo, cada 

um doa aquilo que consegue, os governos tentam fazer o melhor, só que o melhor deles 

muitas vezes não é o suficiente para atender alguma demanda da comunidade. Nós 

vereadores também não somos diferentes, na nossa última legislatura reelegeu três 

vereadores dos onze, e todos trabalharam, só que trabalharam de uma forma que lá na 

rua a população acho que não foi um trabalho bem realizado, e o nosso posicionamento 

aqui repercute no que, repercute no voto e nós fizemos um trabalho de quatro anos para 

sermos julgados depois, o índice de rejeição contra a câmara de vereadores a gente sabe 

que é grande, prova disso que nas duas últimas eleições só três dos onze vereadores se 

reelegeram, oito mudaram e, eu acredito que não vai ser diferente também, na próxima 

legislatura, se perguntar todo mundo acha que está bem, que tem um trabalho 

maravilhoso, mas será que é isso que a comunidade lá na rua está pensando de nós? 

Quantas críticas hoje nós estamos recebendo nesse momento na rua de pessoas que 
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talvez não simpatizem com nenhum vereador dessa casa, e assim é a vida pública. A 

gente olha um programa político e dá nojo, porque se vê barbaridades, vendo a situação 

que o país está, quatorze milhões de desempregados, com salários atrasados, nós vamos 

pregar para a comunidade que está bom? Não está bom não, quem tem que fazer a 

mudança é o povo, o povo sim, tem que votar consciente para que melhore. Parei, 

pensei e estudei, mas o discurso dos políticos velhos é o mesmo, é a mesma conversa, 

depois que estão lá não fazem, precisam de mais tempo, então vamos mudar. Se não der 

certo as outras não deram também, não fizeram anda, a prova está aí, é falta de recurso 

aqui, é falta de dinheiro ali, é corrupção ali, do outro lado da rua, vamos mudar, nosso 

Brasil merece pessoas dignas no comando. Ver. Ildo – A gente escuta os comentários 

dos vereadores com a questão de campanha de governo do estado, governo federal, 

senadores e deputados, eu continuo com a minha posição que a direita mandou 

quinhentos anos no nosso país, e quem viveu na época da ditadura, sabe por onde 

passou, a mulher não tinha direito nenhum, ninguém podia falar nada na rua porque era 

perseguido, existia o pau de arara, enfim, também sujeito a ser morto. Eu digo assim, 

que no governo do ex-presidente Lula e no segmento da ex-presidente Dilma, muita 

coisa se mudou no nosso país. O filho do pobre teve direito sim numa faculdade, o filho 

do pobre teve direito sim no Minha Casa Minha Vida, teve direito em reivindicar os 

seus direitos, de dizer isso está errado e eu quero que mude, então o nosso município 

aqui depois que a ex-presidente Dilma foi tirada de Brasília, estancou as torneiras de 

recursos para o nosso município e para o nosso país, se tu olhar a nível de estado, o que 

foi feito só o povo gaúcho que não reconhece, muito não reconhecem e eu vindo aqui 

para o nosso município eu tenho que ponderar alguns questionamentos, vereador que 

disse que cobrou a secretaria em várias questões de creche, de colégio, enfim, eu tenho 

que dizer aqui com todo o respeito, a secretaria esteve aqui nessa casa, prestou conta de 

tudo que foi feito e também prestou conta de um cronograma de trabalho para o nosso 

município, tu pega por exemplo, Tiradentes, estão recuperando aqueles colégio ali que 

são mais antigos, tu pega a Vó Edith, tu pega essa creche aqui da Califórnia e o colégio 

Tiradentes, porque não está andando a milhão? Porque o governo federal não repassa 

dinheiro para o município e se tu olhar nosso estado, o estado hoje deve quase um 

milhão e duzentos mil para a saúde aqui do nosso município que não repassa e, para 

onde essas pessoas vão procurar recurso, procurar ser atendido, o Gracinha por exemplo 

está parando, não está nem aceitando paciente aqui do nosso município, se nós olharmos 

hoje a situação do país, do nosso estado, não venham me dizer que melhorou, porque só 

piorou e eu concordo com o vereador Renato, que muito políticos vem só na época de 

pedir o voto e depois esquece das comunidades, dos municípios e por isso eu digo que 

nós temos que saber para quem nós estamos fazendo campanha, temos que saber quem 

nós vamos eleger e com certeza nós vamos eleger o Haddad para o nosso país voltar a 

crescer e gerar renda e emprego. Boa semana, obrigado. Ver. Leonardo – Gostaria de 

fazer uma contribuição ao vereador Gugu, sobre as emendas, e também colocar os 

demais colegas vereadores que o complexo de saúde não terá raio X, não terá sala de 

exames, mas pode ter, porque todos nós vereadores temos sim o direito de ir a Brasília 

buscar emendas, independentemente de partido, de oposição, todos podemos. Eu tenho 

um exemplo bem claro na cidade de Triunfo, tem um vereador do PDT que é oposição e 

ele conseguiu uma emenda com o Sérgio Peres que é deputado federal do PTB, PRB 

agora no caso né, Sérgio Moraes, desculpa, conseguiu emenda para comprar um trator e 

uma roçadeira para a patrulha agrícola. Outra coisa que não entendo, direita esquerda, 

direita esquerda, isso eu ouvia muito quando eu marchava no colégio, hoje eu vejo 

partidos de esquerda apoiando partidos de direita, partidos de direita apoiando partidos 

de esquerda, acho que é uma ideologia que não existe, porque a partir do momento que 
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somos eleitos não existe direita e esquerda, existe o bem comum, é uma coisa que não 

consigo mais assimilar. A direita diz que primeiro é o capital, a esquerda diz que 

primeiro é o ser-humano, e não existe o ser-humano sem o capital e não existe o capital 

sem o ser-humano, acho que tem uma conversa destorcida entre direita e esquerda, eu já 

me arriscaria a dizer até que seria um veneficio próprio. Não tem política do ódio, temos 

que ter uma política do bem comum, a política voltada para a sociedade, para quem 

realmente precisa, temos candidatos a deputado estadual dizendo assim, o partido do 

Gugu, o qual eu não te considero como partido do governo do estado, tu é um cara 

diferenciado, até porque tu representa o deputado Jones e o Capoani, o qual trouxeram 

verbas para o município, coisa que o MDB onde nós temos uma secretaria de esportes 

não veio verba para o esporte, me corrige se eu estiver errado, Hoje eu vejo pessoas que 

fazem parte de uma secretara de esporte que não foram buscar verbas para a sua 

secretaria e apoiam gente, deputados que também não mandaram nada para o nosso 

município, bem pelo contrário, teve a obra do Pinheiros, foi inaugurado, já pegou a 

caminha quentinha, foi nós quem trouxemos, bem pelo contrário, o candidato a 

deputado federal que eles apoiam nos barrou a verba, se não fosse o deputado Marcon e 

a prefeita bater na porta lá, eles não iriam liberar aquela verba para concluir ali, a 

Pinheiros e lá no Berto Círio. Como eu te digo Gugu, eu não te incluo nesse MDB aí eu 

vejo candidato do MDB no horário político dizendo assim, sou contra a venda da 

Corsan, então ele não faz parte do governo do Sartori, como o cara tá fazendo campanha 

contra o governo do partido dele, governador dele. Como eu digo Gugu, não te incluo 

nesse MDB, tu és um cara diferenciado, um cara que tem a cabeça para frente, luta pelo 

teu mandato para representar a comunidade e o pessoal que votou em ti. Peço que todos 

nós vereadores, independente de sigla partidária, a partir do momento que somos eleitos 

temos que buscar sim recursos para a nossa comunidade. Boa noite a todos. Verª. Ieda 

– Só para fazer uma explicação aqui que o vereador Renato colocou que nós temos uma 

lei municipal em que o outubro rosa se comemora na última semana de outubro, mas a 

pedido da secretaria da saúde, fui procurada pela secretaria da saúde em que ela quer 

lançar o outubro rosa aqui na câmara de vereadores, então não teria como eu lançar a 

campanha outubro rosa aqui na câmara se eu não cedesse espaço de uma sessão, então 

por isso a questão do requerimento ter entrado hoje e ter sido aprovado por essa plenária 

que eu agradeço. A gente vê essa discórdia de esquerda, de direita, eu acho que nós 

temos sim um deputado aqui, o deputado Marcon que é um deputado que trabalha muito 

pelo nosso município e morador do município, acho não mais justo que ele faça isso. É 

um deputado respeitado e que tem sim que ser respeitado. Acredito sim que nós 

vereadores temos que usar essa tribuna para manifestar nossas ideias, nossos pontos de 

vista e nossa ideia política, nosso ideal e discutir e defender o que é necessário. Só não 

podemos usar essa tribuna com palavras de baixo calão e ofender colegas vereadores e 

até mesmo a plateia. Nas questões de os secretários serem convocados para vir aqui na 

casa dar explicações e mostrar o seu trabalho, foram aprovados dois pedidos em que 

dois secretários viram aqui, a secretaria Elaine e o Secretario Paulinho que vai vir dar as 

suas explicações do que está sendo feito na sua secretaria. Acho que é muito bom que os 

secretários venham aqui e mostrem, mas eu deixo aqui como presidente dessa casa, eu 

deixo o meu convite para que todos os vereadores, tanto da base do governo como da 

oposição, então que estejam aqui nessas datas já citadas aqui hoje nessa casa, todos 

presentes, até porque o único vereador aqui que trabalha com horário é eu e o vereador 

Paulinho que somos funcionários públicos, mas a gente, se coincidir com nosso horário 

de trabalho, a gente pede ao secretários uma convocação, eu dou como presidente, 

apresentamos aos nossos secretários e com certeza eles nos dispensaram para estarmos 

aqui para ouvir os secretários que foram citados. Acredito que possam sim estar nessa 
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casa presente todos os vereadores nessa data e nesse horário que foram convocados 

nossos secretários. Boa semana, obrigada. Ver. Milton – Saudou a todos. Gugu, 

infelizmente machucou o pé, mas vai sarar ligeiro se Deus quiser. A pessoa que eu não 

posso deixar de esquecer é a secretaria Elaine, tenho todo o respeito pela senhora, que a 

senhora ajuda as pessoas, eu mesmo no dia-a-dia vou lá e a senhora está sempre me 

ajudando, lhe agradeço de coração. Outra pessoa que eu nunca vou deixar de agradecer, 

política é política, a gente tem que ter respeito, mas em Santa Rita tem um deputado que 

sempre trabalhou e trabalha por Santa Rita, é o deputado Marcon, guerreiro, um homem 

que vai buscar as coisas, eu sempre digo, os prefeitos tiveram a oportunidade e não 

fizeram. Queria agradecer também o Robozinho e o Rivelino que sempre me ajudam e 

tenho orgulho de falar, eu defendo vocês e a prefeita Margarete, porque os vereadores 

vão lá, se consegue ou não consegue, mas eu consigo, eu espero a minha vez, quando 

chega, vocês fazem e fazem muito bem. A galeria no Passo da Taquara, mandaram 

agradecer vocês Robô, eu estive lá, tinha gente que chorava, nunca fizeram por nós o 

que fizeram agora Cabeludo e eu sei que tu cobrou, teve vereadores que cobraram 

também, mas eu luto e cobro mesmo, às vezes não dá certo. Posto de saúde na Maria 

José, a prefeita diz, vai sair cabeludo, pode prometer que vai sair. O asfalto no Porto da 

Farinha vai sair. A câmera de segurança no bairro Floresta vai sair. Na madeireira do 

Caju, a prefeita diz, Cabeludo promete que está saindo, eu me orgulho disso pessoal, é 

tanta coisa, eu não gosto de abater nos outros, eu prefiro ouvir e aprender. Agradeço o 

pessoal que está lotando a câmara, por sair de casa nesse tempo e vir aqui, tem que vir 

mesmo, tem que ouvir o certo e o errado, errando que a gente acerta, eu tenho certeza 

que amanhã ou depois os vereadores vão me cumprimentar, pedir desculpa um para o 

outro, eles tem que se defender, cada um dá sua forma. O povo cobra, o que aconteceu 

aí, mas é só grito e eles vão embora e deixam assim, a educação deles, na hora eles 

ficam brabos. Vereador Alex é o jeito dele, Pedal até não sabia o jeito dele que era meio 

estourado, mas são todos vereadores bons, na hora a gente discuti, nós temos que se unir 

e fazer pelo povo. Tem que parar com essas broncas aí vereadores, vamos respeitar 

essas pessoas que saem de casa com chuva e fica aqui até oito, nove horas. Nós temos 

que mostrar nosso trabalho lá fora, mas briga não, vamos parar, a política é uma coisa 

que passa e nós temos que estar unidos para fazer para o povo de Santa Rita. Boa noite e 

obrigado. Ver. Mateus – Saudou a todos. Bom, eu ouvindo a fala dos vereadores, na 

situação de educação, que não tem obra, bom primeiro eu quero explicar a situação do 

Treze de Maio. Por infelicidade, por um acontecimento, todos sabem que o proprietário 

da empresa que fazia a escola Treze de maio, veio a falecer. E a esposa pediu a rescisão 

do contrato, então vereadores, vai ter que haver uma nova licitação, a obra não está 

parada por incompetência de ninguém, muito pelo contrário, estão fazendo de tudo para 

que aquela obra pare, os que realmente estão preocupados com a educação do 

município. Porque se tem pessoa que está preocupado com essa situação do município, 

com a situação do estado e do Brasil pode ter certeza que são as pessoas do Partido dos 

Trabalhadores, porque nunca se teve tanto investimento em educação no nosso 

município depois que o PT assumiu aqui. Quase todas as escolas têm obras. Eu 

pergunto aos vereadores que tanto criticam, o que eles trouxeram para a nossa cidade? 

Por enquanto só dão despesa. E agora inda vem com deputados aqui no município que 

nunca pisaram aqui, eles falam do Estado, mas até esses dias estavam junto com eles no 

estado, falam da reforma trabalhista mas o ministério que organizou a reforma 

trabalhista é o ministério do trabalho, ministério do PTB, como que eles vão vir aqui 

falar disso? Se eu não aceito as ideias daquele partido eu saio fora, eu não vou ficar no 

partido só por conveniência minha. Me desculpem, mas não adianta trazer emendas para 

o município sabendo que votaram lá em Brasília a PEC do desmonte dos serviços 



 
 
ATA 038/2018                                                                                                                                                                                                                                                                       15/15 

públicos como educação, segurança e saúde, o que vai tirar muito mais, vão pagar a 

conta muito mais caro logo, não adianta trazer emenda para o município e depois votar 

na reforma trabalhista, se eles vão lá e votam para dar um trilhão de reais em isenção de 

impostos para petroleiras de outros países vim pegar nosso Pré-sal, nosso petróleo, o 

que adianta emenda se lá em cima estão tirando muito mais? A reforma da previdência 

está aí, vocês acham que depois da eleição eles não vão colocar? Falam que são contra a 

corrupção, mas teve duas votações que era pra investigar o Michel Temer, eles 

arquivaram e depois chegam no município e dão uma emenda, assim é muito fácil de 

fazer política. E não vem falar que o PT fez isso e aquilo, vamos pegar a época do FHC, 

um pouco antes, é só pegar os dados. O Brasil estava enterrado em dividas no FMI, veio 

o Lula que muito chamavam de analfabeto e botou o Brasil em dia. A coisa mais fácil é 

vim falar dos outros países, eles não enxergam que os Estados Unidos estão de olho no 

Brasil, estão tomando conta do nosso petróleo. E ainda vem um cidadão que se diz 

patriota, até hoje estou tentando descobrir o que é patriota na cabeça dos eleitores do 

Bolsonaro, não dá para entender, como vai ser patriota entregando o Pré-sal para os 

outros países? Quero que um eleitor de Bolsonaro me explique como funciona isso de 

ser patriota. Boa semana e muito obrigado. 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 vice-presidente. 
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