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ATA Nº 040/2018 – 34ª SESSÃO ORDINÁRIA – 09/OUTUBRO/2018 – Ao nono 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 quarta Sessão Ordinária, do segundo ano da 

sétima legislatura, com a presença de todos excetos vereadores Paulo Vargas e Jocelino 

Rodrigues. A presidente Ieda Bilhalva, deu início aos trabalhos às dezoito horas. 

SORTEIO: COMUNICAÇÕES DE LIDERANÇAS: PT /MDB / PTB /PDT/ PRB 

GRANDE EXPEDIENTE: Ver. Paulo Vargas / Ver. Jocelino Rodrigues / Ver. Ildo 

Maciel da Luz / Ver. Alexsandro Ávila / Ver. Leonardo Vieira / Verª. Ieda Bilhalva / Ver. 

Renato Machado /Ver. Jair de Oliveira / Ver. Rodrigo Pedal / Ver. Mateus Marcon e Ver. 

Milton Remelink. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Ver. Mateus Marcon / Ver. Alexsandro 

Ávila / Ver. Ildo Maciel da Luz / Ver. Jocelino Rodrigues / Ver. Milton Remelink / Ver. 

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

Paulo Vargas e Ver. Rodrigo Aveiro. Ver. Ildo - solicitou a inclusão de um pedido de 

indicação no Expediente. Acatado. EXPEDIENTE: Foi feita a leitura do Boletim nº 

034/18. COMUNICAÇÕES DE LIDERANÇAS: Ver. Jair – Saudou a todos. Quero 

fazer um agradecimento a secretaria de obras em nome do Tino que está aqui hoje, 

nosso diretor, obrigado Tino pelo bom trabalho prestado em nosso município e, assim, 

os moradores vão ter melhor condições de vida, parabéns pelo teu trabalho na secretaria 

de obras. Eu venho nessa tribuna um pouco triste dessa eleição, se vocês pegarem as 

redes sociais vocês não me verão metido em discussão. Eu acho que está bem claro que 

hoje a política mundial e não digo só brasileira, o povo não está mais acreditando, mas o 

que me deixa mais triste é que hoje os vereadores desta casa, antigamente tinham mais 

respeito pelo vereador da cidade, mas o que mais me indigna, acontecendo comigo, na 

sessão que eu fui votar, funcionário aqui desta casa e me intimar lá na sessão eleitoral. 

Quero cumprimentar o Édio, ele é testemunha, principalmente funcionário desta casa, 

parece que está se perdendo o respeito, eu nunca desrespeitei as pessoas e continuo, eu 

tenho um caráter muito idôneo, eu não fiz nada, simplesmente cheguei na fila para votar 

e fui insultado e eu quero deixar aqui o meu repudio porque é incabível. O mais triste, 

funcionário aqui desta casa. Para mim foi uma eleição tranquila, meu candidato 

deputado estadual não se elegeu, mas fizemos uma boa votação, deputado federal nosso 

se elegeu, que é o deputado Marcon, quase 123 mil votos, é um dos deputados que subiu 

a votação aqui no estado. Mas eu fiquei triste também da votação do companheiro 

Marcon aqui em Santa Rita, tanto milhões foi trazido para essa cidade, era pra ele ter 

feito mais voto, poderia ter tido um reconhecimento melhor de Nova Santa Rita pelo 

bom trabalho que ele está fazendo em todo Rio Grande do Sul. Fica aqui meu 

descontentamento, eu sempre respeitei todo mundo, tratei todo mundo com seriedade e 

igualdade. Muito obrigado e boa sessão a todos. Ver. Milton – Saudou a todos. Chega 

na hora de votar a gente ouve muita coisa, mas eu nunca escondi de ninguém, eu voto 

em quem eu acredito, a gente tem uma coligação dos quatro partidos e nós escolhemos 

os deputados federais e estaduais, governador e presidente, mas eles vem até em 

momentos, a gente vai ficar c medo, isso não pode acontecer, mas tudo bem. Elegemos 

deputado federal, estadual, aqui da nossa cidade tem que dar parabéns para o Mateus, 

para o deputado Marcon. Eu vim nessa tribuna porque eu preciso fazer uma homenagem 

ao nosso presidente Bryan. Muito obrigado o que tu fizeste por nós, sempre junto, tem 

que estar tranquilo, não xinga as pessoas, nós q somos veteranos 55 anos igual eu, não 

falta respeito, mas fica nervoso porque o pessoal cobra. Mesmo nós fazendo campanha 

para presidente e deputado, eles me cobravam, eu digo mais do que a prefeita está 

fazendo, olha bem. Pedi meus votos, tinha hora q a gente ficava meio triste, ouvia umas 

coisas que a gente não merece, mas somos ser-humanos, tem que correr atrás dos 

sonhos que nem eu sempre digo. Mas é uma verdade que o vereador Jair falou, é um 
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desrespeito. Então presidente, de coração lhe agradeço, o Mota, todos do nosso partido. 

De coração eu tenho a dizer para todos os vereadores, que vocês fizeram um trabalho 

bonito e correram atrás, a gente tinha um sonho eleger os nossos deputados, graças a 

Deus elegemos dos quatro partidos, a gente sonhava botar mais, mas eleição é isso aí. 

Vamos erguer a cabeça e vamos nos respeitar. Muito obrigado, boa note e boa sessão. 

Ver. Renato – Saudou a todos. Hoje é dia de ressaca após eleição, mas como não tive 

envolvimento muito grande com a última eleição, estou à disposição e sem ressaca hoje 

para que a gente possa ter uma boa sessão. Gostaria de desejar uma boa recuperação 

para o Gugu que está fazendo uma cirurgia, fez hoje, uma boa recuperação. Gostaria de 

agradecer os votos para os deputados federais e estaduais do PTB tiveram pela 

comunidade, eu tive um momento pequeno de campanha, fiz uma campanha diferente , 

fiz a opção de escutar o eleitor, deixar ele bastante a vontade para que ele escolhesse o 

que ele tinha de sentimento, o que seria melhor para o estado e para o país. E foi 

bastante interessante, um deputado do meu partido se dizia autor da reforma trabalhista, 

a comunidade mandou eles caminharem, aí eu quero dizer para o congresso nacional e o 

senado federal tiveram muitas mudanças, isso serve para nós vereadores, o povo está 

cheio daquele político que traz ódio no seu pensamento, daquele político que procura 

defeito nos outros sem dizer o que ele quer fazer, isso serve de exemplo para nós, para 

que possamos nos alertar, daqui um ano e pouco temos eleição do município, talvez seja 

um aviso, 85% do congresso, senadores foi renovado, porque será, algum motivo tem, 

políticos ranzinza se protegendo com foro privilegiado, muitos deles safados não são 

algemados agora primeiro de janeiro que perde a imunidade. Nós temos aqui o 

governador do Estado que eu votei e vou votar de novo, Eduardo Leite, para o segundo 

turno e o Bolsonaro que também votei, que estão disputando o segundo turno. Vamos 

tentar fazer uma boa eleição de nível e que o povo escolha o melhor para governar 

nosso estado e o nosso Brasil. Ver. Leonardo – Saudou a todos. Ontem estive reunido 

com o Jairo Jorge e tenho obrigação de transmitir para vocês o abraço dele em 

agradecimento aos 2705 votos que ele fez na cidade. Hoje mesmo escutando o rádio, vi 

a notícia que estão fazendo as contas para ver se vão poder pagar o funcionalismo 

parcelado. Deixo claro que nenhum dos dois tem meu voto, não seria diferente e eu 

penso que se a pessoa que eu acreditei não se elegeu não tem porque eu apoiar outro, 

isso é uma questão de caráter, não por política própria, política voltada para um todo. 

Como tu diz Renato, a renovação que teve e quando se fala o cara é ficha limpa, eu vi 

um negócio que é cômico, eu vejo um deputado se eleger na bancada evangélica com 

uma faixa escrito ficha limpa, primeiro, obrigação de qualquer político ser ficha limpa, 

segundo, um deputado da bancada evangélica botar que ele é ficha limpa, no mínimo ele 

tinha que ser. E também contribuindo com o Jair, tem coisas que acontecem que as 

pessoas acabam se perdendo, a política vai passar, a cidade vai ficar, as amizades vão 

ficar, vejo muita gente desfazendo amizade por causa de política, são ideologias 

diferentes. Nós temos a obrigação de não desistir da boa política. Boa sessão. Verª. Ieda 

– Saudou a todos. Eleição atípica que teve resultados atípicos, se via uma coisa de 

repetente foi outra. Nós tivemos um crescimento, o PRB teve um crescimento porque 

nós aumentamos a bancada de deputados estaduais aqui no Rio Grande do Sul. 

Infelizmente não elegemos nossa candidata, mas ela ficou de primeiro suplente. Hoje 

nós temos quatro mulheres deputadas no Brasil no PRB, no geral aumentou o número 

de mulheres, isso é muito bom, porque nós tivemos 35% de aumento das mulheres na 

câmara federal, passaram para 77 mulheres agora deputadas federais. No Rio Grande do 

Sul nove mulheres e sete mulheres no senado. Embora tenha alguns estados que não 

elegeram mulheres no senado que no caso é o nosso do Rio Grande do Sul foram dois 

homens. Me preocupa que o Brasil teve capacidade de eleger um deputado federal que 
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mora desde 2014 nos EUA, o cara não reside aqui, não veio fazer campanha e se elegeu, 

isso é bem preocupante, nós começamos a perder nossa identidade, se um deputado 

federal que mora nos EUA se elege, é ruim, acho isso ruim para nossa política e no geral. 

O cara está a quatro anos fora e se elegeu, então é porque a presença dos nossos 

deputados, não estão fazendo o trabalho que deveriam. Agora referente ao que o 

vereador citou aqui que chamou atenção de um deputado ser evangélico e ser ficha 

limpa, eu acredito e não concordo muito com o senhor vereador, que não significa que 

se pertence a uma igreja evangélica a pessoa seja honesta, eu não tenho esse 

pensamento. Não é porque estão na igreja evangélica que tem que ser ficha limpa, eles 

têm que se preocupar sim em ser ficha limpa. Eu tenho esse pensamento bem definido. 

Obrigada e boa sessão a todos. GRANDE EXPEDIENTE: Ver. Paulo – No sentido de 

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

do dia 30 de outubro de 2018 aos servidores públicos municipais: Marta Thomaz, Ana 

Lúcia Rocha, Fabiano Rodrigues Nunes, Eliani Magali Gheller Rocha e Maria Rita 

Schmitt, em atendimento a Lei Municipal nº 1405/2017. Aprovado por unanimidade. 

Ver. Ildo – Saudou a todos. Eu venho nessa tribuna no sentido de agradecer a população 

de Nova Santa Rita. Quero parabenizar os partidos que trabalharam para os seus 

candidatos, que é uma coisa normal e eu como vereador do partido dos trabalhadores 

devo dizer que estou com meu dever cumprido dessa primeira etapa da eleição. Fui 

buscar voto para o meu candidato a presidente da república, professor Haddad, fui 

buscar votos para meu governador do estado, companheiro Miguel Rossetto, também 

para senador e deputados. Esse é o compromisso, o dever de um político, de tentar 

convencer e convencer o eleitor, eu fiz uma campanha tranquila sem falar de ninguém, 

infelizmente o povo gaúcho não aceitou o meu candidato a governador do estado, a 

gente tem que respeitar a opinião de cada um e nosso candidato ao senado, companheiro 

Paim, sempre defendeu a classe trabalhadora, está lá como senador. E também aqui eu 

quero parabenizar pela campanha do deputado Marcon, companheiro que fez uma 

campanha limpa e foi reconhecido pelo povo gaúcho, foi o segundo mais votado do 

partido, ficando em quarto lugar os mais votados do estado. Eu quero agradecer meu 

companheiro de bancada, companheiro Pedal, quero agradecer aqui a ti Tino, que 

fizeram parte dessa coordenação da campanha do companheiro Edegar Preto. Quero 

agradecer o meu assessor o Tiaguinho, muito trabalhou conosco para eleger o 

companheiro Edegar Preto. Fizemos aqui no município 1279 votos para o companheiro. 

Fez quase 92 mil votos no estado, mais votado da bancada e também ficou em quarto 

lugar a nível de estado. Eu também devo dizer que o nosso compromisso agora é 

convencer e trabalhar para nós eleger o nosso candidato a presidente da república que 

foi para o segundo turno e com certeza nós vamos intensificar a campanha a nível de 

municípios, a nível de estado e para nós agora dia 28 eleger nosso candidato. O estado 

do Rio Grande do Sul passa por uma transformação e aí Renato eu te falava, por 

exemplo, deputados do PSL q nunca pisaram aqui no município, um fez quatrocentos e 

poucos votos e o outro fez duzentos e poucos votos, eu falava com o Bryan presidente 

do MDB que todos os partidos trabalharam em busca de votos e o Bryan dizia, Lebrão é 

uma eleição difícil e a gente conseguiu uma votação baixa para nossos candidatos. Ver. 

Alex – Saudou a todos. Referente ao manifesto, uma pessoa que estava aqui assistindo a 

sessão, eu acho que nesse momento de eleição, cada um com a sua ideologia partidária, 

acho que a gente tem que ter uma sensibilidade, um respeito por cada candidato e por 

cada pessoa que vem aqui também, temos que respeitar, ter uma tolerância, se tiver que 

paralisar, paralisa a sessão porque já não é a primeira vez que as pessoas se manifestam, 

acho que tem que ter um jogo de cintura e respeito com as pessoas que vem aqui. Eu fiz 

uma campanha para dois deputados estaduais e federais e a governo do estado, e 
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respeite todas as siglas partidárias, eu andei no domingo de eleição, em todos os 

colégios, e eu acho que foi muito bom, foi uma eleição calma, teve algumas desavenças, 

mas faz parte, mas o que se prevaleceu ai foi o respeito, a paz, acho que é assim que a 

gente vai caminhar agora para dia 28 na próxima eleição do segundo turno, é dessa 

forma que eu vou me posicionar, eu trabalhei com o deputado estadual Dirceu Francisco, 

onde aqui no município, eu, meu grupo, minha assessora, se empenhamos e fizemos 491 

votos, se elegeu e ficou de primeiro suplente a federal, o meu amigo, deputado Santini, 

aqui no município fez também 490 votos, minha equipe está de parabéns, as pessoas 

que abriram a porta e me receberam, que me escutaram na rua, eu agradeço a cada um 

de vocês por terem depositado esse voto de confiança, eu sempre vou lutar pelo melhor 

e respeito muito essas pessoas que também acreditam em mim. Dessa forma sesse 

segundo turno eu também, sendo um vereador vou batalhar agora muito mais para 

eleger o meu governador do estado que é o Eduardo Leite e referente a presidente, eu 

não tinha me manifestado em respeito ao meu partido, meu presidente era o Geraldo 

Alckmin e em respeito ao meu partido eu não m posicionei e todo o meu material de 

colinha para presidente era em branco, cada um sabia o que era melhor, mas esse 

vereador tem posicionamento e vai se posicionar. Aquelas pessoas que me acompanham 

na rede social e perguntavam, vereador qual é o seu presidente, acho que naquele 

momento eu deveria respeito ao meu partido, mas agora nesse momento posso dizer 

para vocês, o meu candidato a governo do estado é o Eduardo Leite e o meu Presidente 

é Bolsonaro, então eu acho que devemos esperar, ter calma e com certeza Bolsonaro vai 

ser o presidente do nosso Brasil, dessa forma agora esse vereador se posiciona, pede 

para que os eleitores votem junto comigo dia 28 para que realmente a gente possa fazer 

uma nova história na política, uma história de verdade, de lealdade e mostrar que o povo 

brasileiro tem muito potencial, que podemos crescer muito na história do Brasil, e no 

governo do estado tenho certeza que se o Eduardo Leite ganhar, esse vereador com 

certeza vai poder ajudar muito nosso município porque esse é o meu dever. Eu agradeço 

a todos que aquele dia estiveram aqui a esse cidadão que se manifestou com todo o 

direito porque isso aqui é a câmara de vereadores, é democracia, tem que prevalecer, 

quando houver isso aí tem uma paralisação, se volta tem que ter o diálogo e o respeito 

com todos. Boa sessão. Ver. Leonardo – Entende que é um momento muito crítico da 

política onde os ânimos estão exaltados e novamente, a política vai passar, a vizinhança 

vai ficar, as amizades. Eu quando vim morar em Nova Santa Rita, isso trinta e poucos 

anos atrás, a primeira pessoa que eu trabalhei foi o Floriano e ele me falou uma coisa 

que eu nunca mais esqueci, que amizade tem que ser preservada porque muitas vezes é 

um amigo que estende a mão para gente e a política ela vai passa, independentemente de 

partido que vai ganhar, dia 29 a vida vai continuar, mas eu não vou romper amizade, 

não vou arrumar inimizade por causa da política. Obrigado a todos. Verª. Ieda – Saudou 

a todos. De repente as pessoas estão com os ânimos exaltados, estão ficando de mal por 

causa da política, estão retirando amigos do face e hoje me apavorei quando abri o face, 

até fechei logo, isso é muito ruim, nós moramos num município pequeno, queira ou não 

queira nós vamos sempre precisar um do outro. Nós moramos em um município 

pequeno onde os melhores parentes são os nossos vizinhos, acho que isso nós temos que 

conservar, a política passa e a gente fica. Hoje eu estava mostrando aqui para a Katia 

que meu esposo e eu fomos uns dos fundadores do partido dos trabalhadores de Santa 

Rita, nós saímos do PDT junto com a prefeita Margarete para formar o PT, então só 

somos fundadores do PT de Nova Santa Rita, e o vereador Renato mexe comigo, tu tem 

um pé no PT, eu votei no senador Paim porque eu fiz compromisso com o senador Paim 

pessoalmente e com a prefeita Margarete que eu votaria e eu tenho sim porque é um 

partido que nos deu várias condições boas de sobrevivência, talvez hoje não seja a 
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melhor opção mas eu não tenho o que renegar minhas raízes. Hoje nós estamos no PRB, 

ampliamos junto com o Alexandre Blanco, também para dar sustentação a prefeita 

Margarete, é o projeto da Margarete, não me arrependo, meu partido apoiou Geraldo 

Alckmin e o Claudio Leite a nível estadual, nós da Beth Colombo apoiamos Jairo Jorge 

por um acordo interno do partido, também não me arrependo, tivemos uma expressiva 

votação aqui no município para o Jairo Jorge, nós temos sim que fazer a boa política. E 

a boa política se faz com parcerias, não existe mais aquela política individual, tanto é 

que Nova Santa Rita nós somos quatro partidos e esse quatro partidos temos sim que 

nos respeitar porque somos a base do governo de Nova Santa Rita e nós temos que ir 

para a rua respeitando isso aí. Quando eu chegava em uma casa e dizia assim ó meu 

deputado federal é o Carlos Gomes, e a pessoa me dizia eu vou votar no Marcon, com 

certeza, pode votar no Marcon, vota no meu estadual se é a tua vontade e vota no 

deputado Marcon. O deputado Marcon merece sim o nosso reconhecimento, um 

deputado que mora aqui e traz recursos para cá. Eu quero te parabenizar Mateus como te 

parabenizei antes, pela reeleição do teu pai, é um deputado que merece nosso 

reconhecimento. Mas nós vereadores de Santa Rita da base do governo temos que ir 

para a rua sim, respeitando a cada cidadão e não está acontecendo. Está difícil nas ruas, 

nas redes sociais, está até perigoso a gente se manifestar nas redes sociais, as pessoas 

perderam o respeito. Ver. Renato – Saudou a todos. Política é muito bom de fazer, mas 

o bom político é aquele que escuta o povo e acompanha o povo, votando naquele que o 

povo escolhe como os melhores governantes, democracia é isso, democracia não é ter 

ódio de outra pessoa porque vota em outro partido, democracia é teu direito de escolher 

quem tu acha melhor sem ser influenciado por outra pessoa. Eu não segui a orientação 

do meu partido, eu votei no Bolsonaro no primeiro turno, votei no Eduardo Leite no 

primeiro turno e vou cotar no Bolsonaro de novo, vou fazer campanha para ele porque 

eu entendo e acredito que ele é o melhor para o Brasil. Eu não posso estar errado, um 

país que vota 46% para um candidato, o meu voto é o mínimo do mínimo, mas eu tenho 

minha posição e quando eu vi que o Brasil direcionava para mudanças eu abri mão do 

meu candidato que era o Alckmin para fazer campanha e votar no Bolsonaro. Porque o 

Alckmin seria o meu candidato, porque primeiramente tem que respeitar pelo partido, 

mas eu fiz a opção de ficar do lado do povo e Nova Santa Rita mostra isso, com 55% da 

cidade que eu moro também votando no Bolsonaro, será que eu estou errado? Acho que 

não. Escolhi o candidato que a minha cidade escolheu no primeiro turno, chamas tu vais 

ver eu discutindo com qualquer outra sigla partidária, discussão com ofensa, porque 

escolhe o outro lado, democracia é tu escolher quem tu respeitas e achas que é o melhor. 

O ódio não leva alugar nenhum e faz mal para o coração e eu não quero morrer do 

coração, quero durar muitos anos ainda. Se fica difícil para mim e eu tenho que ter esse 

entendimento de conviver com pessoas que defendem outras siglas, se eu difícil para 

mim, talvez seja para os outros que defendem outras siglas também de conviver comigo. 

A vida é feita de escolhas e eu escolhi o Brasil junto com Nova Santa Rita votar no 

Bolsonaro. E também no Eduardo Leite. No primeiro turno não trabalhei, mas vou 

trabalhar no segundo, com clareza e explicando para as pessoas e deixar que as pessoas 

exponham tudo aquilo que eles pensam com relação ao nosso país. Obrigado. Ver. Jair 

– Saudou a todos. Eu concordo com o vereador Renato, só uma coisa eu concordo som 

o senhor, não está decidido ainda, agora eu vou no zero a zero. Mas eu concordo 

vereador Renato com quase tudo que o senhor falou, é que nem eu falei em outra fala 

minha aqui, vão procurar no face, eu não fui para lá, o povo já não quer mais ofensa, 

quer proposta. As vezes aqui na câmara perdemos muito tempo que nem eu falei na 

outra sessão, discutindo coisas que não tem fundamento, mas a política é assim. A 

política acaba dia 28, amizade continua nesse município, vai ganhar sim aquele que o 
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povo escolher, que achar que tem que governar o país, o estado do Rio Grande do Sul, 

vai ganhar aquele candidato que tiver a melhor proposta ou que já fez no estado ou no 

Brasil, mas que bom que é democrático, cada um tem seu voto livre. É que nem eu disse, 

botei no face quando terminou a eleição no domingo, eu postei agora uma eleição que é 

zero a zero. Agora não adianta os candidatos a presidente começar a se provocar. 

Conseguimos eleger o companheiro Marcon aqui no estado do Rio Grande do Sul, 

quarto mais votado, um dos deputados que mais cresceu. Outra coisa que eu prestei 

atenção, tem uma lista ali, tem candidatos que nem sabe onde é Santa Rita e fizeram 

votos aqui dentro, mas sempre tem uma pessoa que conhece que vai falar para outra, 

não adianta, por isso que é democracia. Ver. Rodrigo – Saudou a todos. Esse processo 

eleitoral acredito que está sendo o processo mais difícil até hoje que o país está 

atravessando. Pela falta de projetos de muitos candidatos, falta de esperança da 

população, e como muitos vereadores já relataram isso, a gente não está aqui para fazer 

o ódio, estamos aqui para buscar melhorias para Santa Rita, e eu acredito nisso e é para 

isso que eu trabalho. Quero parabenizar a todos que participaram desse processo 

eleitoral e o ponto positivo que eu vejo é que tem pouco lixo na rua, pessoal está mais 

consciente. Não teve aquela concentração em volta dos colégios também, um pouco 

mais livre para que as pessoas escolham a democracia. Eu mesmo quero relatar que em 

momento algum eu coloquei na minha página pessoal lá, eu não expus meus candidatos, 

não por vergonha, pelo contrário, meu candidatos foram os mais voados aqui na cidade 

e eu acredito que deveria ter sido mais ainda até pela condição deles trazerem os 

recursos necessários para que a cidade viesse se desenvolvendo. Deus abençoe a todos 

nós, a todas as famílias e pela moral, eu respeito. Eu estou a 39 anos aqui na cidade, 

nunca tinha visto o município dar um passo em relação a administração pública, 

acredito que sim, nada é perfeito, há muita coisa ainda para melhorar, mas com os 

recursos que temos, com as dificuldades do repasse estadual e federal a gente vem 

procurando fazer nosso melhor. Em relação aos vereadores como eu escutei aqui, que 

tem que ter propostas e projetos, eu quero que todos saibam aqui que a gente tem esse 

cronograma, um cronograma anual que foi feito ano passado e em um ano foi feito mais 

pedido de providencia, pedido de indicação e projeto do que um mandato inteiro, então 

os vereadores que estão aqui, estão trabalhando sim para que a cidade cresça. Quero 

deixar um grande abraço, obrigado por estarem participando da sessão. Ver. Mateus – 

Saudou a todos. Eu quero deixar o meu agradecimento aos mais de 2500 votos que o 

nosso deputado federal Marcon recebeu do nosso município. O deputado que mais 

trouxe verbas para o nosso município, que muitos estão falando de propostas, eu gosto 

de falar o que já fez, e também não dá pra tampar o sol com a peneira. Semana passada 

aqui nós fizemos uma homenagem do outubro rosa e ao mesmo tempo, quer dizer, faz 

mais de anos, votaram a PEC dos desmontes dos gastos públicos que tinha investimento 

na saúde, educação, segurança, que o candidato a presidente votou a favor, então no 

governo dele não poder ter tudo isso. Ao mesmo tempo nós temos colegas vereadores 

aqui que fazem homenagem, fazem bonito aqui na tribuna, mas fazem campanha para 

um deputado que retirou o direito de todos moradores de Santa Rita, do estado, do 

Brasil, esse para mim é muita falta de ética, porque não adianta ter um deputado que 

vem aqui no município, traz uma emenda se lá tira muito mais. O próximo prefeito que 

passar pelo município vai pagar a conta logo ali na frente, nós não vamos mais ter 

dinheiro para a saúde, educação, só depois que o Temer passou a governar o país, depois 

do golpe, o nosso investimento do governo federal diminuiu quase 100%. E ainda tem 

um cidadão que se coloca como presidente da república como patriota, como um cara 

que se diz patriota vota para entregar o pré-sal. Deputado federal que votou contra o 

direito das doméstica, o deputado que votou a reforma trabalhista, ele só não votou a 
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terceirização porque ele tem medo, se absteve do voto, como se absteve nos debates que 

ele não gosta de ir, é muito bonito vim falar e depois da porta para fora fazem tudo 

diferente. Forte abraço e boa sessão a todos. ORDEM DO DIA: O Ver. Renato 

solicitou a inclusão de dois Requerimentos do Ver. Paulo Vargas o primeiro no sentido 

que seja realizada homenagem aos servidores municipais seja realizada no Grande 

Expediente da Sessão Ordinária do dia 30 de outubro de 2018. Acatado.  Segunda 

requer que seja incluído na Ordem do dia, da sessão ordinária do dia 09 de outubro do 

corrente. Acatado. REQUERIMENTO: Ver. Paulo – No sentido de que seja realizada 

uma homenagem durante o Grande Expediente da Sessão Ordinária do dia 30 de 

outubro de 2018 aos servidores públicos municipais: Marta Thomaz, Ana Lúcia Rocha, 

Fabiano Rodrigues Nunes, Eliani Magali Gheller Rocha e Maria Rita Schmitt, em 

atendimento a Lei Municipal nº 1405/2017. Aprovado por unanimidade. 

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

substituição dos canos da rede pluvial do Loteamento Jardim Santa Rita, Centro, e a 

construção de uma galeria para captação de água. Aprovada por unanimidade. No 

sentido de que a secretaria competente efetue a limpeza de todas as caixas de esgoto 

pluvial e canalização do Loteamento Jardim Santa Rita, Centro. Aprovada por 

unanimidade. Verª Ieda - No sentido de que a RGE Sul efetue a poda dos galhos que 

estão encostados nos fios na Av. Santa Rita, em frente ao nº 3361 e nº 3429, bairro 

Califórnia. Aprovada por unanimidade. No sentido de que o Poder Executivo analise a 

possibilidade de conceder percentual de risco de vida aos fiscais sanitários. Aprovada 

por unanimidade. Ver. Leonardo - No sentido de que a secretaria competente analise a 

possibilidade de implantar câmeras de vídeo monitoramento no Parque Olmiro Brandão, 

a fim de inibir ações de furto e violência a usuários do parque e prevenir atos de 

vandalismo no local. Aprovada por unanimidade. No sentido de que a secretaria 

competente efetue o conserto da calçada no entorno da Escola Vó Luiza, bairro 

Califórnia. Aprovada por unanimidade. Ver. Ildo - No sentido de que a secretaria 

competente efetue a pintura da faixa de segurança e a colocação de tachões em frente ao 

nº 1835 da Rua Caju, bairro Caju. Aprovada por unanimidade. No sentido de que a RGE 

Sul efetue a troca de um poste em frente ao nº 102 da Av. Santa Rita, próximo à Padaria 

Doce Petisco, bairro Centro. Aprovada por unanimidade. Ver. Rodrigo - No sentido de 

que a secretaria competente efetue o recapeamento da Av. Santa Rita, bairro Floresta. 

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

efetue a construção de um monumento com uma estátua de um metro da Santa Oxum, 

padroeira dos rios, na prainha de Morretes. Aprovada por unanimidade. No sentido de 

que a secretaria competente efetue a construção de um posto de saúde no bairro Maria 

José. Aprovada por unanimidade. Ver. Jocelino - No sentido de que a secretaria 

competente efetue a demarcação das ruas e avenidas do Centro da cidade e loteamentos 

próximos. Aprovada por unanimidade. Ver. Paulo - No sentido de que o Poder 

Executivo analise a possibilidade de criação de um Museu Municipal, com local 

destinado para colecionadores de objetos antigos e curiosidades. Aprovada por 

unanimidade. No sentido de que a secretaria competente efetue a construção, em regime 

de urgência, de um acesso para cadeirantes, desde a calçada até as dependências da 

Escola Campos Salles. Aprovada por unanimidade. PAUTA: 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. Dada a 2ª pauta. EXPLCAÇÕES 

PESSOAIS: Ver. Rodrigo – Vim a essa tribuna mais uma vez até para colocar uma 

proposta para todos os vereadores que eu acho que é de tamanha importância para a 

cidade, município, que a gente crie um calendário, um cronograma de fazer a câmara 

uma vez no mês em cada bairro, a gente fazendo em cada bairro do município, as nossas 
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reuniões, a gente está levando um espaço para que as pessoas também daquele bairro 

tenham mais participação aqui e atuação junto ao poder legislativo. Boa noite a todos. 

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

Nova Santa Rita, a senhora presidente encerrou a sessão às vinte horas e trinta minutos. 

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

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

pelo vice-presidente. 

 

 

 

 

 

Vereador Ieda Bilhalva, 

Presidente. 

Vereador Rodrigo Aveiro, 

1º Secretário. 

 

 


