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ATA Nº 039/2018 – 33ª SESSÃO ORDINÁRIA – 02/OUTUBRO/2018 – Ao segundo 

dia do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, na sede da Câmara de Vereadores 

de Nova Santa Rita, realizou-se a trigésima nona Sessão Ordinária, do segundo ano da 

sétima legislatura, com a presença de todos. A presidente Ieda Bilhalva, deu início aos 

trabalhos às dezoito horas. SORTEIO: COMUNICAÇÕES DE LIDERANÇAS: PTB 

/MDB / PDT /PRB/ PT GRANDE EXPEDIENTE: Verª. Ieda Bilhalva / Ver. Paulo 

Vargas / Ver. Ildo Maciel da Luz / Ver. Mateus Marcon / Ver. Jair de Oliveira / Ver. 

Leonardo Vieira / Ver. Milton Remelink /Ver. Jocelino Rodrigues / Ver. Renato 

Machado/ Ver. Alexsandro Ávila e Ver. Rodrigo Aveiro. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: 

Ver. Rodrigo Aveiro / Ver. Paulo Vargas / Ver. Alexsandro Ávila / Ver. Jair de Oliveira / 

Ver. Jocelino Rodrigues/ Ver. Ildo Maciel da Luz/ Ver. Renato Machado / Ver.  Leonardo 

Vieira / Verª. Ieda Bilhalva/ Milton Remelink e Ver. Mateus Marcon. Ver. Jair - 

solicitou a inclusão da Moção no Expediente. Acatado. EXPEDIENTE: Foi feita a 

leitura do Boletim nº 03318. COMUNICAÇÕES DE LIDERANÇAS: Ver. Alex – 

Saudou a todos. Hoje agradeço a bancada do PTB, o vereador Renato que me deixou 

usar a tribuna. E venho bem tranquilo referente a moção da bancada do Partido dos 

Trabalhadores, e quando eu recebi hoje o comunicado, começou a moção de repudio do 

vereador Jair Antônio de Oliveira. Me surpreendo que mais de horas eles em reunião, 

acharam melhor entrar com a bancada. Sabe que hoje fui fazer uma visita, na madeireira 

Fontana e ali eu vi um cachorro deitado numa coberta e, lá em casa eu tenho uma cadela 

também, não existe bicho mais dócil, e aí eu me pergunto, que culpa que tem o cachorro 

quando aqui nessa casa a gente encontra maus vereadores, vereadores que não 

conduzem o seu trabalho e eu peço até desculpa para esses animais que eu gosto tanto 

que são os cachorros. Dessa maneira venho a tribuna em repudio ao vereador Jair que 

hoje entra com a moção de repudio a bancada, mas esqueceu de ver lá na justiça de 

Canoas, que hoje o vereador responde uma Maria da Penha, está aqui para quem quiser 

ver. Processo 008/2018 0012721/1, vitima: Viviane, agressão, esse vereador responde a 

Maria da Penha, está correndo lá para quem quiser ver. O que mais me surpreende e eu 

digo para vocês, hoje o Partido dos Trabalhadores, entra a bancada do partido e para 

vocês verem quem é que a gente realmente lida, para quem a gente abre a porta e vem 

mentir em época de eleição. Tem uma folha corrida quase do meu tamanho, vereador 

Jair no Foro de Canoas, qualquer um pode ir lá e ver, e aí vem para essa casa brincar de 

vereador e entrar com uma ação de repudio porque eu chamei o vereador de cachorro, 

pobre do cachorro, porque tem muitos que tem cachorro muito melhor que ser-humano, 

amigo, fiel, sincero, dessa forma eu venho a essa tribuna sempre, o dever cumprido, 

porque eu não minto para os meus eleitores, eu sai na rua e vou em qualquer lugar e, eu 

tenho coragem de chegar nessa tribuna e defender os quinhentos e três votos que eu tive. 

Esse meu posicionamento se é muitas vezes agressivo é porque eu defendo interesso dos 

meus eleitores e da minha comunidade, isso vai continuar doa a quem doer, se os 

vereadores do Partido dos Trabalhadores acharem que eu estou errado e continuarem 

fazendo moção de repudio, quem resolve são os eleitores lá da rua, esse reflexo dessa 

tribuna, redes sociais, pessoas que vem assistir, isso tudo vai ser levado para rua, por 

isso que hoje eu saio de cabeça erguida, com meu presidente do meu partido, com a 

minha assessora que é meu braço direito e esquerdo e todos lugares que nós entramos 

somos bem recebidos, porque esse vereador fala a verdade, doa a quem doer e vai 

continuar assim. Dessa forma eu uso a tribuna referente a essa moção que se tiver mais 

nessa casa, pode ter certeza que esse vereador tem posicionamento. Briguei pelo projeto 

do jovem aprendiz que a bancada do PT foi contra e tirou a oportunidade do primeiro 

emprego, briguei com o PT quando fui contra o aumento do IPTU e o Partido dos 

Trabalhadores foi favorável, quando eles tiraram aqueles trabalhadores do terminal e 
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deixaram aquela população sem banheiro, esse vereador brigou aqui nessa tribuna e 

assim eu posso citar várias coisas ainda. Esse vereador tem posicionamento e vai 

continuar assim e tenho certeza que a comunidade sabe o valor que tem de um vereador 

que tem personalidade e vergonha na cara, que é isso que hoje eu vejo na bancada do 

PT, a dificuldade de sair para a rua tentar inverter os fatos e mentir para a comunidade, 

mas aqui nessa tribuna tenho certeza que esse vereador tem 100% da aprovação dos 

quinhentos e três votos que eu tive. Não consigo agradar todos, não foi para isso que eu 

vim, sei que o lado petista tem muita gente boa, mas também tem muita gente bandida 

desse lado, como mais uma vez eu mostro a folha corrida do vereador Jair que vem aqui 

para essa casa contra o vereador Alex. Ver. Leonardo – Saudou a todos. Estamos 

entrando na reta final de um processo eleitoral ao qual agora no domingo vai ser 

decidido ou não o pleito para presidente, governador. O vereador fez duas leituras. Peço 

a todos que dia 7 ao exercer o voto, todos nós, o meu voto, o voto de cada um de vocês 

tem o mesmo peso, o nosso voto apesar de sermos legislativo não  vale dois votos, então 

peço a todos vocês que no dia 7 exerçam esse voto, votem com consciência, vote com a 

razão e não com o coração, porque são quatro anos, não são quatro dias ou semanas, são 

quatro anos. Independente de sigla partidária, vamos com consciência para as urnas, 

vamos exercer a democracia e principalmente o respeito ao voto de cada um. Boa sessão 

a todos. Verª. Ieda – Saudou a todos. Nós temos uma lei no município que seria na 

última semana de outubro que nós comemoraríamos aqui na câmara, faríamos a sessão 

outubro rosa. A pedido da Ana Paula, nossa secretaria da saúde, ela quis dar o início a 

essas atividades aqui na câmara, obrigada Ana Paula por nos honrar, de nós podermos 

junto a câmara fazer com que nosso outubro seja mais rosa. Nós do PRB valorizamos 

muito isso, valorizamos a mulher, valorizamos a saúde e a educação, quando nós 

decidimos fazer política, nós queremos fazer a política da boa educação e que para que 

todos tenhamos um outubro rosa de conscientização e sensibilidade com as mulheres 

para que possam realmente fazer os seus exames. Agradeço a presença de todos e que 

nós tenhamos uma boa sessão, obrigada. Ver. Jair – Saudou a todos. Primeiro lugar eu 

queria falar de projetos da cidade que o governo está desenvolvendo, que governo está 

lá, quem quiser gravar meu discurso não tem problema, mas o cara não se esconde para 

gravar, tem que mostrar o rosto. E vou dizer para vocês que o que o vereador mostrou 

aqui, processo político, de comitê, sou ficha limpa senão não poderia concorrer. Só que 

tem um detalhe, a pessoa não pode atirar pedra no telhado dos outros, quando a pessoa 

não tem projetos, quando bate o desespero, eles vem fazer esse tipo de coisa, Maria da 

Penha, o vereador vai ter que vir aqui provar e amanhã já estou entrando, ele citou 

nomes aqui e eu também estou protegido por ela, então ele vai ter que provar. Eu achei 

que ia vir aqui falar projeto e nem está aparecendo ali, os processos estão ali, político, 

senão não poderia concorrer, sou ficha limpa, quando bate o desespero é o que acontece. 

Os sem projeto, é isso aqui, a falta de educação, a vida pessoal, eu não tenho nenhuma 

vergonha, eu ando de cabeça erguida e os meus votos eu honro sim, só que eu não 

venho aqui falar da vida pessoal do vereador que nem ele veio expor aqui, eu poderia 

expor também, mas não vou porque eu tenho educação, eu sei que o público que vem 

aqui, vem para ver projetos, não desespero, ele já provou que é mal educado, ele já 

provou que ele não gosta de mulher, quem é ele para vir defender mulher aqui, ofendeu 

a mulher do vereador Gugu aqui nessa tribuna, ele ofendeu a plateia, quem é ele? O que 

ele mostrou aqui, todos políticos, de comitê, que o partido dele PTB entrou. É feio né 

quando bate o desespero, é horrível, não tem nenhuma vergonha, agora ele vai ter que 

provar, ele que me acusou, processo político é uma coisa, sou ficha limpa graças a 

Deus, fui o terceiro mais votado no município, sabe o que o vereador faz, botando 

aqueles vídeos, as inverdades, que nem aquele outro vereador fez, não ganhou para 
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prefeito, é o que ele faz. Agora, vida pessoal, eu também poderia vir aqui e estraçalhar a 

vida pessoal, mas eu tenho educação, eu preso pela família, depois não adianta se 

arrepender, dizer que estava nervoso, porque tu é meu amigo, comigo não tem essa, o 

cara tem que ter caráter, dizer uma coisa aqui e somar outra, agora vir com papelzinho 

aqui, mandou a assessora dele gravar pra botar, mas bota, pode botar, eu tenho caráter, 

eu não preciso estar com papelzinho abanando e nem mentindo. Vê os processos ali, 

peguei agora ali eu q sou ficha limpa, agora o que ele vai ter que provar é aquilo que ele 

falou aqui e colocou nome de pessoas, eu também estou protegido, ou quem sabe é só 

ele que tem razão, quem sabe ele não podia ter uma lá em 2013? É ruim né, deixar no 

ar, porque eu não gosto de comentário dos outros, eu não perdi uma eleição na última 

semana, eu fui o primeiro suplente de 2013. GRANDE EXPEDIENTE: Destinado para 

homenagens ao “Outubro Rosa”. Ver. Jair – Saudou a todos. Disse que iria falar em 

nome da bancada do Partido dos Trabalhadores, onde para eles era uma honra fazer 

homenagem a esse outubro rosa e dar os parabéns para essa equipe que trabalha aqui em 

Nova Santa Rita, desenvolvendo esse grande trabalho. Mencionou que via o pessoal na 

rua com camiseta e que usar significava prevenção gente, isso é muito importante para o 

município e comentou que sempre foi a favor. Boa sessão. Ver. Leonardo – Saudou a 

todos. Compartilhar um pouco com vocês sobre o câncer de mama. Em maio de 2013, a 

minha mãe foi diagnosticada com câncer de mama e é bem complicado porque a gente 

recebe o diagnóstico positivo e a impressão que se tem que o câncer de mama é uma 

condenação, uma sentença de morte. Tendo o diagnóstico precoce, tem cura sim. A 

família é muito importante nessa hora também, tanto na cirurgia quanto no tratamento, 

até hoje ela está em tratamento ainda, todo dia toma um comprimido. Quem passa por 

um câncer tem que se cuidar, não pode estar exposto a riscos e se machucando, então 

acho muito importante a prevenção e a informação sobre o câncer de mama. Porque 

apesar de ser diagnosticado o câncer, se for tratado tem 90% de cura sim e o apoio da 

família é muito importante. Eu me lembro que no natal de 2013 nós passamos dentro do 

quarto com ela, porque a quimioterapia judia muito da pessoa e eu me lembro que a 

mão não podia ser tocada porque ela sentia dor. Então eu peço pra vocês, quem estiver 

passando por isso, muitas vezes a família fica revoltada e tem que estar levando a mãe 

para o médico, 33 noites eu levei ela para fazer a radioterapia, se ajudem, porque a 

pessoa que está com a doença ela acha que está incomodando, na hora da doença, 

torçam para que não tenham, mas na hora da doença temos que unir a família, essa 

união garanto para vocês que é 50% do tratamento de quem está doente. É louvável essa 

campanha de prevenção e informação do câncer de mama, porque isso salva vidas. 

Parabéns a todos vocês. Ver. Alex – É com muita honra que hoje eu uso o espaço da 

tribuna em nome da bancada do PTB e, vir aqui falar do outubro rosa, que é tão 

importante que foi uma lei municipal criada pelo vereador Edegar. Uma saudação ao 

vereador que teve a sensibilidade de entender que essa lei era necessária e urgente na 

vida dessas mulheres. Eu vejo o João sentado ali, teve a esposa com câncer de mama e 

faço uma saudação a Vânia, minha amiga, em nome dela vou saudar as demais 

guerreiras que nós temos que aquela foi uma vitoriosa, enfrentou a doença de cabeça 

erguida junto com a sua família, então em nome dela eu saldo as demais guerreiras que 

o nosso município, estado tem, enfrentado às vezes e com êxito. Dizer também, 

aproveitando a presença da ex-secretária de saúde, Eliane, e hoje está também a nova 

secretaria da saúde, Ana Paula, hoje prestigiando a sessão e dizer para vocês que sempre 

reconheci o trabalho da Eliane quando estava à frente na secretaria de saúde, quando 

abriram postos rurais que hoje lá na Itapuí tem, no assentamento tem e hoje aqui no 

centro, acho que isso é muito importante e tive aqui nessa casa algumas pessoas que me 

falaram e fui visitar no posto lá da Itapuí e conversando com minhas amigas lá da 
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redondeza, só recebi elogio daquele posto, então a gente vê a importância que é levar 

um posto de saúde em um bairro, fazer com que aquelas pessoas ali tenham a saúde e 

possam detectar um problema na mama ou até próximo. É importantíssimo continuar 

esse trabalho, gostaria que os outros bairros também tivessem e não tem esse 

atendimento mais próximo, que tivesse, porque a população agradece muito e tenho 

certeza que hoje uma visita que fiz a secretaria Ana Paula, fui muito bem atendido, se 

mostrou uma pessoa que trabalha com o coração, com certeza uma pessoa que tem toda 

a minha admiração no trabalho e esse vereador está disposto, a bancada com certeza 

também vai estar a disposição para ajudar em tudo que for necessário referente a saúde 

do nosso município.   

Verª. Ieda – Saudou a todos. A cada ano que vem se passando está se aderindo mais ao 

outubro rosa, são as janelas, os partais de prédios, camisetas, cartazes, são os homes 

usando os tops rosas. É uma campanha que tem se desenvolvido a cada ano. É de 

extrema importância. Eu tenho uma amiga que está sendo guerreira, que trabalhou 

muito na minha campanha e infelizmente está em fase terminal do câncer. Ela até 

chegou a fazer os preventivos, mas acho que teve medo de fazer a cirurgia na época e 

agora estamos rezando para que consiga reverter a doença. É uma doença que tem cura, 

mas se for atacada a tempo, por isso a importância de que o diagnostico venha logo, os 

exames também e que nós tenhamos atendimento a tempo hábil. Eu sei do esforço que a 

secretaria Eliane fez, inclusive com essa minha amiga, para que nós conseguíssemos 

uma cirurgia. Infelizmente no nosso estado do Rio Grande do Sul, a saúde não está 

sendo como deveria. A gente tem pessoas com o diagnóstico de câncer que não 

consegue atendimento. Que bom que os cidadãos estão se conscientizando. Mas ainda 

precisamos da sensibilidade de nossos governantes. A nossa secretaria Eliane, agora Ana 

Paula assumindo os trabalhos, tem feito muito sim, tem dado atenção especial aos casos 

diagnosticados graves. Quero parabenizar que eu estive a semana passada ali nos quatro 

anos de aniversário do posto de saúde do assentamento Santa Rita, que ampliou-se mais 

uma sala com o esforço da comunidade e com incentivo do executivo , sem incentivo do 

executivo nada se realiza, então está de parabéns nossa prefeita Margarete, os nossos 

secretários, que vem fazendo essa ampliação. E que bom que o vereador reconheceu que 

a nossa administração tem ampliado os postos e tem levado esses postos para os bairros. 

Porque nós tínhamos dois postos, depois três, quatro, hoje nós temos sete, fora os 

atendimentos dentro das escolas e tem sido eficaz e quase que semanalmente. Isso se 

chama trabalho e o trabalho em prol da saúde da mulher é mais importante ainda, todos 

lugares que eu vou só recebo elogios, dos postos de saúde, as mulheres todas que eu 

converso são muito bem atendidas. Isso é um mérito dessa administração. O câncer de 

mama tem 95% de chance de cura, mas se for diagnosticado a tempo, o mesmo do colo 

do útero se for diagnosticado a tempo a gente consegue reverter. Junto com o outubro 

rosa, eu gosto muito de cuidar das pessoas mas também gosto de cuidar dos animais e 

ontem nós tivemos a abertura da semana do bem-estar animal lá na escola Hélio Fraga, 

então nós temos toda uma semana de programação para castrar as fêmeas para que nós 

consigamos controlar a natalidade dos cachorros, porque? Porque é questão de saúde 

pública também. Obrigada a todos. ORDEM DO DIA: A Ver Leonardo - solicitou a 

inclusão da PL 028/2018 do Poder Executivo. Aprovado por unanimidade. Ver. Jair – 

Solicitou a inclusão de seu requerimento para votação na Ordem do dia a sua Moção. 

Aprovado por unanimidade. PROCESSO Nº 1152/18: PROJ.  LEI Nº 047/18 – 

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. 

Aprovado por unanimidade. PROCESSO Nº 1153/18: PROJ.  LEI Nº 048/18 – 

Denomina as ruas “A”, “B”, “C”, “D”, “E” e “F” do Parque Residencial Alto da Boa 
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Vista, no bairro Berto Círio, como ruas Beno Schmidt, Belo Horizonte, Campo Grande, 

Goiânia, Cuiabá e Vitória, respectivamente. Aprovado por unanimidade. PROCESSO 

Nº 1154/18: PROJ.  LEI Nº 049/18 – 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. Aprovado por unanimidade. 

PROCESSO Nº 1382/18: PROJ. LEI Nº 029/18   –   De   autoria   do Poder 

Executivo – Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 

2019.Aprovado por unanimidade. INDICAÇÕES: Ver. Renato - No sentido de que a 

secretaria competente efetue a substituição das tampas de esgoto fluvial que estão 

totalmente quebradas na Av. Santa Rita, em frente ao shopping, bairro Centro. Aprovada 

por unanimidade. No sentido de que a secretaria competente efetue reparos no asfalto na 

Rua Loraci da Silva Schultz, bairro Morretes. Aprovada por unanimidade. Verª Ieda - 

No sentido de que a secretaria competente efetue a implantação de um quebra-molas em 

frente ao nº 149 da Rua Boqueirão do Caju, bairro Caju. Aprovada por unanimidade. No 

sentido de que a RGE Sul efetue a colocação de rede de baixa tensão do nº 37 ao nº 336 

da Rua Rodolfo Boyen, bairro Pedreira. Aprovada por unanimidade. Ver. Leonardo - 

No sentido de que a RGE Sul efetue a manutenção do poste de energia elétrica 

localizado na Rua Laranjeiras, nº 179, bairro Centro. Aprovada por unanimidade. Ver. 

Alexsandro - No sentido de que o Poder Executivo estude a possibilidade de reformar o 

prédio da Brigada Militar localizado na Rua Hélio Fraga, Centro. Aprovada por 

unanimidade. Ver. Paulo - No sentido de que a secretaria competente numere todas as 

paradas de ônibus do Município e coloque lista de horários nas mesmas para acesso dos 

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

a pavimentação ou calçamento com PAVS ou outros no refúgio localizado junto ao 

ponto de embarque e desembarque de passageiros de ônibus na Av. Santa Rita, esquina 

com a Rua Primavera, sentido bairro/Centro (em frente ao antigo Armazém do Ibanêz). 

Aprovada por unanimidade. Ver. Rodrigo - No sentido de que a secretaria competente 

efetue a colocação de redutores de velocidade (tachões) na Rua Boqueirão do Caju, no 

trecho asfaltado. Aprovado por unanimidade. No sentido de que a secretaria competente 

efetue a colocação de um quebra-molas na Rua Valdemar Vicente da Costa, próximo ao 

nº 549, no Loteamento Bela Vista. Aprovada por unanimidade. MOÇÃO: Moção nº 

011/2018 – Bancada do Partido dos Trabalhadores – PT, observadas as formalidades 

regimentais, apresenta ao Plenário, esperando aprovação MOÇÃO DE REPÚDIO ao 

pronunciamento ofensivo e grosseiro do Vereador Alexsandro Ávila de Souza ao 

pronunciamento na Sessão Ordinária do dia 18/09/2018 nessa Casa Legislativa. 

Aprovada por 7 X 3. PAUTA: PROCESSO Nº 1385/18: PROJ.  LEI Nº 028/18 –   

De autoria   do   Poder Executivo – Cria vagas no Quadro Geral de Cargos Permanentes 

do Município. Dada a 1ª 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 2ª pauta. 

EXPLCAÇÕES PESSOAIS: Ver. Alex – Tem vereador que me conhece um pouco 

mais que teve a oportunidade de trabalhar comigo quando no exercício do outro 

mandato, exerci o mandato por dois anos como vereador suplente e agora sendo a 

segunda vez vereador mais votado do município, e tendo a oportunidade de quase dois 

anos já conviver com os vereadores. Meu posicionamento forte, com caráter, vai 

continuar porque sempre vou estar baseado no bem da comunidade e venho nessa 

tribuna aqui onde eu tenho imunidade parlamentar, falo, critico, porque a gente tem que 

ter respeito pelos demais vereadores, mas acho que principalmente a gente tem que ter 

caráter e responder pelos nossos atos. Quando nós rimos dos colegas, quando nós 

dizemos nos bastidores que votamos contra aquele projeto e depois aqui na hora da 
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votação dizer a verdade, são contrários aquilo que nós dissemos ali atrás, quando nós 

rimos do projeto do vereador que não passa, que prejudica a comunidade, tudo isso gera 

um desconforto quando esse vereador vem aqui e se manifesta. Tenha certeza que eu 

jamais prejudico um colega meu, eu jamais vou levar isso adiante a discussão que tenho 

em tribuna, eu brigo, os vereadores até podem se sentir ofendidos, mas tenho certeza 

que meu posicionamento é aqui nessa tribuna e nada mais. Eu não vou em ministério 

público denunciar vereador, como o vereador mais uma vez o vereador Jair sabe do que 

eu estou falando porque em outra ocasião, fim do ano quando ele estava terminando o 

mandato como presidente dessa casa, ele e eu conversamos, eu acreditei na 

personalidade do vereador Jair e guardei tudo que eu tinha sobre  andamento da câmara, 

eu dei um voto de confiança para ele e isso a gente vai conhecendo as pessoas conforme 

anda, então hoje esse vereador vem a tribuna e se manifesta, critica, briga, o vereador 

tem essa personalidade. Venho novamente afirmar para vocês que tenho respeito e 

admiração por cada vereador, mas o meu posicionamento não muda, quando eu achar 

que está certo, está certo, quando eu achar que está errado, está errado. Peço desculpas 

para os demais vereadores se acham que se sentiram ofendido naquele meu manifesto 

porque infelizmente naquele momento eu me direcionei a uma pessoa só. Uma boa 

semana a todos, eu acho que eu tinha que passar essa mensagem. Ver. Jair – Eu venho 

novamente a essa tribuna porque eu não gosto de palavras jogadas ao vento. Está aqui a 

minha ficha corrida, não tenho nenhum processo, sou limpo que nem eu falei e vou 

encerrar por aqui porque eu não, eu venho aqui nessa câmara, sou eleito vereador para 

falar dos projetos que nós temos, mas a verdade tem que ser dita, está aqui, pode 

procurar quem quiser, não tenho nenhum processo, inclusive, processo outro já está 

sendo arquivado e vou provar que eu não tenho que provar nada para quem me acusou, 

vai ser o contrário agora e eu também não levo discussão para fora da câmara porque 

aqui nessa tribuna o que é dito é aqui, o cara fala o que quer, mas também pode ouvir o 

que não quer. Sempre trilhei minha vida com honestidade, nunca ultrapassei ninguém, 

não tenho vergonha de ficar em baixo de lona que nem eu fiquei para ajudar a 

conquistar o loteamento popular, e a minha história é muito bonita, não tenho vergonha, 

pode puxar, é fácil vir aqui dizer e fazer jamais, vou fazer, meus amigos que me ajudou 

na eleição, quem me ajuda minha vida toda, minha mãe que tem 73 anos, ter que ouvir 

um absurdo de uma pessoa desequilibrada, depois vir aqui e dizer isso e aquilo, 

primeiro o cara tem que medir as palavras porque às vezes uma palavra vale mais que 

um tapa. Muitas pessoas já foram ofendidas aqui e estão magoadas hoje, agora não 

adianta vir aqui soltar o verbo, ofender pessoas e depois vir me desculpar porque eu 

estava com a cabeça quente, então pensem bem antes de falar as coisas das pessoas. 

Porque a pior coisa que pode ter no homem é o caráter e a gente precisa manter nosso 

caráter. Mas jamais vou perder minha direção, minha direção é continuar lutando pelos 

menos favorecidos. E vou continuar defendendo, movimento sem-terra, a moradia, vou 

continuar defendendo o bolsa-família e vou continuar defendendo o nosso projeto aqui 

em Nova Santa Rita e o Haddad no Brasil e domingo nós vamos lavar a alma com o 

Haddad, com a Manuela e com o Rossetto aqui no estado, se Deus quiser, um abraço a 

todos e tenham uma boa semana. Peço desculpa para todos do ocorrido aqui hoje, 

obrigado, porque educação eu ainda tenho. Ver. Ildo – Saudou a todos. Eu tenho que vir 

nessa tribuna para esclarecer alguns fatos com relação a esta Casa. Quando o partido 

dos trabalhadores entrou com a Moção de Repudio, em relação a atitude da atitude do 

vereador. Porque no seu entendimento, o vereador pode ser xingado, mas tem que 

manter o equilíbrio de respeito com os demais vereadores, o vereador Jair foi chamado 

de cachorro e ainda mais pessoas da plateia foram xingados. E eu assinei junto essa 

moção e agradeço os vereadores que votaram a favor porque eu acho que não pode ser 
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assim, agora chegou o papel dos vereadores puxarem a ficha criminal de cada um, eu 

não concordo com isso, eu falo como um vereador do partido dos trabalhadores, eu não 

concordo com atitudes de vereadores que tem aqui em relação a família, enfim, nem 

entro nessa discussão, porque eu cuido da minha família e não vivo cuidando da família 

dos outros. Isso é muito chato para nossa população que vem aqui nos assistir, uma 

homenagem hoje importante sobre o outubro rosa. E nós entrarmos em um debate que 

não vem favorecer politicamente nenhum dos vereadores. Eu respeito o vereador Alex 

como pessoa e também sou obrigado a dizer aqui que muitas vezes ele perde o 

equilíbrio. Xinga todo mundo. Eu deixo aqui o meu repudio e não adianta, aqui se faz, 

aqui se paga. Fazer uma reflexão, ir para casa fazer uma reflexão e dizer porque eu errei, 

porque hoje nós temos que respeitar todo segmento da nossa sociedade, cada um vive 

como pode, acho que nós não temos o dever de julgar ninguém, é dessa forma que eu 

me manifesto e quero agradecer aqui a presença de cada um que veio aqui nos assistir e 

desejou a todos uma boa semana. Ver. Renato – Saudou a todos. Desejar que nós 

possamos ter uma boa eleição no domingo, com paz, tranquilidade, não forçando barra 

de ninguém porque todo mundo já sabe em quem vai votar. Fico triste quando vejo 

pessoas que falam que eu não vou votar nessa corja, mas é importante, o Brasil precisa 

de comando, o estado precisa de comando, municípios que comandem, e que nós 

possamos votar nos caras mais sérios que possam ter tranquilidade. Essa picuinha que a 

gente vê no dia-a-dia é vergonhoso para nós que somos pessoas públicas. Uma vergonha 

o debate, um querendo acusar o outro e não apresentando uma proposta de governo para 

trazer melhorias para o estado e o país. Não vão subestimar a inteligência do eleitor, o 

eleitor sabe em quem vai votar e não vai virar o voto dele e não é falando mal do cara 

que ele vai deixar de votar porque ele teve consciência e tempo disponível para escolher 

quem são os melhores governantes para ele. Vereador Jair fez sua campanha aqui, para o 

Haddad, Rossetto, e eu faço aqui para o Eduardo Leite, Bolsonaro, para os meus 

candidatos que eu escolhi e que eu confio que são os melhores. Respeito a opinião do 

vereador, como eu tenho certeza que ele respeita a minha opinião. Dificilmente eu entre 

em uma discussão pessoal porque eu entendo que, nós estamos aqui para discutir 

projetos, respeito mas não entro naquela questão de achar que alguém está certo ou 

errado, toda ação tem uma reação, se o cara me chama de feio eu não vou dizer que ele 

é bonito, isso faz parte do processo político, que cada vereador tem o seu trabalho e tem 

o seu posicionamento que eu também respeito, por eu não compactuar eu tenho que 

respeitar. Eu também entendo que hoje numa homenagem bonita do outubro rosa, para 

as mulheres que vieram prestigiar nessa casa hoje, eu sei que essa discussão já vem de 

antes, mas hoje, em respeito as mulheres da nossa cidade, não era o momento de colocar 

uma moção para discutir esse assunto, porque o assunto não surgiu hoje. Pensamento 

meu, não quero aqui dar razão para ninguém, não sou eu quem vai julgar isso, mas sim 

a comunidade. Por mais divergências que eu tenho com o governo municipal, em 

sessões especiais quando participo, eu costumo não levar assuntos de discussões 

extremas que, em respeito aos homenageados. As pessoas vieram para serem 

homenageadas, eu acredito que levaram uma imagem negativa, não só de quem discutiu, 

mas da câmara de vereadores, e já é um poder que por natureza já tem um desgaste, tem 

os que gostam e os que não gostam do nosso trabalho. Ver. Leonardo – Saudou a todos. 

Para contribuir com a fala do vereador Renato, dia 7, domingo, estaremos definindo o 

rumo do nosso país, do nosso estado. Sejamos cautelosos, deixamos aquela política de 

ódio de lado e sejamos mais, raciocinamos mais, cada um com seu voto, a democracia 

existe para isso e respeito adiante disso. Também gostaria de fazer um comentário em 

cima do que o Renato comentou, que essa moção, não porque o vereador que fez tal 

coisa mas eu acho que tem que parti sempre, seja quem for, que seja feito sim, até 
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porque eu me lembro, fiquei envergonhado na semana do município que tinha uma 

sessão solene aqui e a casa estava cheia e entrou em um debate que não tinha nada a ver, 

o pessoal que estava aqui foi embora. E hoje eu vejo as pessoas vindo menos na câmara, 

eu queria que fosse o contrário, que as pessoas viessem para assistir um debate, debater 

os projetos, eu gostaria de dizer para o Alex que essa moção foi feita não por ser o Alex 

mas porque eu penso que nós temos que ter um regramento nessa casa e debatermos e 

nós citarmos nomes para resolver projetos e melhorar projetos para nossa comunidade. 

Temos imunidade aqui, mas sinceramente vou confessar para vocês, eu não gosto, mas 

eu como estou ali sentado e fala para todo mundo e eu não me enquadro. Se existe um 

voto de repudio ou coisa assim, que seja para melhor democracia, porque vai envolver 

toda uma nação por quatro anos. Ao retornarem para casa vão com Deus. 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 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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