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ATA Nº 042/2018 – 36ª SESSÃO ORDINÁRIA – 23/OUTUBRO/2018 – Ao 

vigésimo terceiro 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 sexta Sessão 

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

presidente Ieda Bilhalva, deu início aos trabalhos às dezoito horas. SORTEIO: 

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

EXPEDIENTE: Ver. Milton Remelink / Ver. Jocelino Rodrigues / Ver. Renato Machado 

/ Ver. Jair de Oliveira / Ver. Ildo Maciel da Luz / Ver. Alexsandro Ávila / Ver. Mateus 

Marcon /Ver. Paulo Vargas / Verª. Ieda Bilhalva / Ver. Leonardo Vieira e Ver. Rodrigo 

Pedal. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Ver. Milton Remelink / Ver. Mateus Marcon / Verª. 

Ieda Bilhalva / Ver. Renato Machado / Ver. Jocelino Rodrigues / Ver. Leonardo Vieira/ 

Ver. Rodrigo Pedal / Ver.  Ildo Maciel da Luz / Ver. Alexsandro Ávila / Ver. Paulo 

Vargas e Ver. Jair de Oliveira. EXPEDIENTE: Foi feita a leitura do Boletim nº 039/18. 

COMUNICAÇÕES DE LIDERANÇAS: Verª. Ieda – Saudou a todos. Nós estamos 

em uma semana que os nervos estão acirrados, no meu pensar como política, a gente 

deve levar a política sim, com educação, com respeito e sabedoria. Tem ocorrido casos, 

até dentre dessa casa, de desrespeito aos companheiros, eu não acredito que a gente 

possa se desrespeitar, primeiro lugar acho que vereador tem que respeitar vereador, 

coordenador de bancada tem que respeitar vereador e se respeitar com assessores 

também. Acirrar nervos, porque temos uma eleição tanto a nível federal como estadual, 

vai mudar vidas, resultado de eleições mudam vidas, muda a vida dos políticos, dos 

eleitores, para pior ou melhor, depende e cada um deve saber da sua escolha, eu devo 

até transmitir a minha escolha para as pessoas, eu posso ir lá e pedir o voto, com 

respeito e educação, não tentar instigar os outros, não tentar empurrar o voto, isso não 

pega bem. Acho que essa educação a gente tem que levar para a rua, principalmente nós, 

políticos. E quem está aqui dentro trabalhando, tem um cargo político, todos que estão 

aqui a não ser os funcionários concursados, tem um cargo político. Só vou deixar esse 

recado como vereadora porque quando eu venho na tribuna não estou como presidente e 

sim como vereadora. Então, falando para os demais colegas, cada um com seu candidato, 

dentro do respeito, nós vamos chegar em um senso comum. Que vença o que é vontade 

do povo, esse é meu pensamento e, depois veremos as consequências. Na sexta-feira nós 

entregamos, repassamos, ou seja, devolvemos um patrimônio do executivo, porque na 

verdade nossa verba vem do executivo para câmara e nós tínhamos uma Duster, uma 

caminhoneta seminova que foi repassada para o executivo conforme várias reuniões que 

nós realizávamos desde o início do ano quando assumi a câmara, em acordo com o 

executivo de nós comprarmos um carro novo para a câmara e que fique bem claro, essa 

verba para o carro, ela é para o carro, essa verba a gente tem que estudar um pouco de 

lei orçamentaria, quando a gente faz uso de uma tribuna para saber que verba destinada 

para tal uso, é para aquele uso, não podemos ficar transferindo. Obrigada. Ver. Jocelino 

– Saudou a todos. Domingo é dia de votação, domingo é dia que encerra, acredito eu, as 

brigas com a família, amigos, a partir de domingo, acredito eu que o Facebook volta as 

publicações de bom dia, boa tarde e boa noite, as mensagens de família no WhatsApp. 

Vivemos em um país democrático e devemos respeitar o momento político e a opinião. 

Mas é muito importante que no domingo todos tenham posicionamento de acordo com a 

sua consciência, de acordo com suas convicções. Eu particularmente, vereador Gugu, eu 

sim não por uma questão partidária, mas por ter acompanhado a governabilidade do 

Gringo, do estado, tentando fazer do nosso estado um estado grande, competitivo, cheio 

de empresas tentando buscar, então eu sei o preço que ele está pagando por um 

posicionamento político que ele teve lá atrás, quando ele não quis apoiar o Temer e, ele 

pagou o preço e está pagando o preço. E digo para vocês, o questionamento é muito, na 
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questão dos salários parcelados, mas sem negociação com Brasília, nenhum governador 

vai pôr as contas em dia e nem os salários em dia. Duvido que algum consiga. Então 

peço que domingo avalie as propostas dos seus candidatos, porque domingo, eu, 

vereador Gugu, irei votar no estado aqui com Sartori e no governo federal, vou dar mais 

uma vez, meu voto de confiança para o Bolsonaro. Muito obrigado. Ver. Ildo – Saudou 

a todos. Eu venho a essa tribuna para fazer algumas colocações, já que o vereador Gugu 

teceu alguns comentários sobre a questão de eleições, eu como sou um vereador do 

partido dos trabalhadores, defendo o presidente Haddad, eu tenho obrigação e dever de 

vir aqui e fazer o meu ponto de vista. Já que esse candidato a presidente considera 

assentados como terroristas, eu gostaria de fazer algumas colocações a nível nacional 

que eu pesquisei ali e acho que é importante para depois eu fazer um segmento do meu 

debate. Hoje nós temos 700 municípios no Brasil que tem assentados da reforma agraria, 

160 mil jovens estudam em colégio fundamental, nós temos 1800 escolas públicas 

dentro dos assentamentos, aonde 30 mil jovens estudam nessas escolas. Nós temos 

também 750 mil militantes do MST que fazem curso universitário, desses, 58 fazem 

medicina, nós temos hoje mais de 200 prêmios internacionais que o MST foi 

contemplado e também eu digo aqui com orgulho, o MST hoje é o maior produtor de 

arroz orgânico aqui do nosso pais e eu fico triste porque nós talvez a minha geração, 

nunca mais veremos aqui no nosso pais a democracia, isso eu digo aqui e depois me 

cobrem, se esse presidente Bolsonaro for eleito vai voltar sim a ditadura militar no 

Brasil. O negro não terá vez nem voz, enfim, trabalhadores que muito lutarão para sair 

de uma ditadura militar, que construíram uma história dentro do nosso país, vão ser 

ceifados e a pouco nós comentávamos sobre a questão de ocupações de terra, de 

latifúndio e, as invasões também do pessoal do movimento pela moradia. Tem pessoas 

ali te criticando quando tu colocaste um comentário com a questão do loteamento 

popular, o loteamento que eu como simples cidadão do município, um assentado, ajudei 

a construir, nós os assentados ajudamos a conquistar aquela área. Quando nosso 

governador Olívio Dutra foi governador e fez aquele loteamento ali e hoje tem pessoas 

ali que teceram alguns comentários, desculpa Jorge essa área não é área de invasão, fica 

essa reflexão, é a minha opinião, eu como vereador, como assentado, nós vamos pagar 

muito caro por isso caso venha confirmar a eleição do candidato a presidente Bolsonaro. 

Esse é meu repúdio, respeito a posição de cada um e esse papo que ele diz que 

assentado, MST vão embora do país. Ver. Alex – Saudou a todos. Sei que o assunto é 

necessário porque domingo nós temos o segundo turno da eleição. Eu venho nessa 

tribuna para mostrar o meu posicionamento firme, verdadeiro e sempre baseado na 

honestidade partidária, com que eu cheguei ao PTB. Olhando as redes sociais e vendo 

pessoas políticas, de influência, pessoas induzindo outras a votar no 15, no Sartori, aí eu 

vejo e não entendo as pessoas, quando vestem uma sigla partidária e não são fiéis ao seu 

partido e vão amis uma vez ser oportunista na sigla dos outros. Esse vereador observa, 

faz uma avaliação. Essa semana, uma menina, Eduarda com 9 anos, foi encontrada 

morta em Porto Alegre, eu vi várias pessoas criticando a brigada militar, a polícia civil, 

por falta de segurança, mas são as mesmas pessoas que hoje agarram a bandeira do 

MDB, as mesmas pessoas que estavam apoiando o manifesto dos caminhoneiros, são as 

mesmas pessoas que hoje vejo pedir voto para o 15, então eu não entendo. Hoje o 

governador não apoiou, botando o exército na rua para poder retirar aquelas pessoas e 

eu vejo militantes que estavam naquele manifesto apoiando os caminhoneiros, hoje 

esqueceram tudo que se passou e estão ali com adesivo do Bolsonaro e no peito 

estampado 15 MDB e, esquece essa sigla partidária, esquece que hoje a polícia civil e a 

brigada militar está recebendo um salário parcelado, hoje está aí os professores não 

sendo valorizados, só esse ano que é ano de eleição, não teve greve, ano passado teve; 
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qual as melhorias que nós tivemos nas escolas estaduais do nosso município. Quando 

esse vereador vai marcar agenda com esse governo que está aqui, não é recebido quando 

a sigla partidária bate lá, minha assessora muito tentou, então é por isso que eu brigo, é 

por isso que eu venho falar para vocês a importância que é depositar o voto, não se 

deixem levar por bobagem, eu não voto no Eduardo Leite porque ele é PT, dá onde? 

Agora eu vejo um MDB muito mais PT, como o presidente hoje está lá em cima, chegou 

através do PT, chegou através desse governo que hoje diz que não é, que não apoia o 

presidente, mas apoiou para chegar lá. A verdade tem que ser dita, salários dos 

brigadianos, essas pessoas hoje que estão levantando a bandeira estão cuidando só do 

seu umbigo, mas o brigadianos que está na rua dando sua vida, esse recebe o salário 

pedalado, tem que ir no banco se humilhar, o policial civil, um atendimento precário que 

nós temos, e aí quando tu vai cobrar da administração, isso é do estado, mas quando é 

para assumir a sua responsabilidade, essas pessoas que criticam de votar, aí acham  que 

estão no caminho certo e ainda querem induzir as pessoas. Dessa forma esse vereador 

vem a tribuna, doa a quem doer. GRANDE EXPEDIENTE: Ver. Jocelino - Espero que 

o vereador não tenha se dirigido diretamente a palavra a mim quanto a isso. Meu 

posicionamento foi no primeiro turno e meu posicionamento será no segundo turno. 

Aqui não tem vereador oportunista e se as palavras foram para mim, pode gritar que no 

grito não leva comigo, porque eu apoio o gringo, porque o gringo tem palavra. Aqui eu 

vi durante dois anos o vereador bater no PT, e lá em cima como está, estão todos rindo 

da nossa cara, a partir do dia 28 estão todos rindo, tirando o pessoal para pateta aqui. Na 

eleição passava estavam tudo ninguém se gosta, ninguém se odeia, chegou na época de 

eleição estão na vila apertando mão e beijando de boca em boca, que isso, vamos ter 

respeito pelas pessoas também, uma zona, uma bagunça, virou a questão da parada em 

Canoas, quem é o prefeito lá, Busato, de quem, PTB, mudou a parada, mudou, ficou 

onde era para ficar? Não, não ficou, vai lá na Ulbra, vê como está a saúde lá, compara 

aqui com o município, como está a Ulbra lá, eu vim de lá hoje, eu pego atendimento 

pelo SUS, como todo mundo comum aqui, não sou mais do que ninguém, vai lá ver 

como está, servindo medicamento para dor, somente o similar, quem trabalha na área 

farmacêutica sabe o que significa isso, o que é a pessoa ficar com dor em cima de uma 

maca, leitos vazios e dizendo para as pessoas que não tem leito, vai ver como está a fila 

de cirurgia, isso também tem que bater, independente de sigla partidária, eu apoio 

candidato que tem posicionamento e respeito quem tem posicionamento, eu sou contra a 

política de oportunistas, fui sim na greve dos caminhoneiros porque não era uma briga 

pelo caminhoneiros, é pelo povo brasileiro, independente de sigla partidária e não era 

oportunismo, porque daqui a dois anos, estando aqui ou não, eu continuarei sentado 

nessa cadeira acompanhando a política, como fiz desde novo, estou aqui porque gosto e 

porque respeito. Aqui também sei de alguns posicionamentos infelizes do Jair 

Bolsonaro, mas eu digo aqui vereador Ildo, pelo seu comentário, eu vou dizer da minha 

pessoa, que eu respeito o MST e eu sei quem planta, mas também sei quem não planta e 

é muito importante vereador, não vereador, estou dizendo pelo respeito que tenho ao 

MST, não concordo com esse posicionamento e assim como outros também e, como eu 

disse semana passada aqui, eu não concordo com 90% de algumas palavras dele, mas eu 

quero arriscar em uma mudança, é uma questão de posicionamento e respeito, tem 

muitas pessoas dentro do meu partido aqui de Santa Rita que apoiam o Haddad e tem o 

meu respeito também, porque são meus amigos, estamos dentro de um projeto aqui por 

Santa Rita, não é por um partido. Independente se gostar de mim ou não, eu tenho 

respeito, a política, a democracia se começa com respeito. Não adianta criar barreiras, 

muros entre divisões entre ideologia de gênero e outras coisas, não, somos todos ser-

humanos, negros, brancos, não existe diferença, não há ato mais racista do que querer 
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dividir as classes, não existe essa divisão. Obrigado. Ver. Renato – Saudou a todos. Eu 

permaneço com o mesmo pensamento de antes da campanha, que foi que as pessoas 

possam ter o direito de escolher cada um dos seus candidatos e que nós possamos saber 

conviver entre nós mesmo não concordando de muitos posicionamentos. E avaliando 

toda a campanha, é um ano bastante diferente, onde no estado tem dois partidos de 

direita, como se diz, disputando a eleição. Sartori e Eduardo Leite são dois nomes do 

cenário político que disputam governo do estado onde a esquerda, eu acredito que vai 

escolher o candidato que simpatizar ou não, eu não sei o posicionamento, porque está 

muito diversificada a política na nossa cidade. Eu estava olhando um folder aqui, me 

chamou atenção, tem inúmeros partidos políticos que não tem apoio, mas aqui no 

município estão apoiando, eu já fui bem claro, meus candidatos escolhidos no segundo 

turno não irei mudar, Jair Bolsonaro 17 e Eduardo Leite 45, eu não costumo mudar voto. 

Vejo aqui no município muita gente que apoia o gringo e aqui eu queria colocar e 

parabenizar um grupo do MDB, um grupo, que teve uma postura digna no primeiro 

turno votando no gringo, votando no Bolsonaro e outro grupo dentro do partido que se 

esconde, para votar talvez no Haddad, porque não tem personalidade de assumir uma 

candidatura, eu quero deixar registrado aqui o meu reconhecimento ao vereador Gugu, 

ao Edinho, ao Renatinho, ao assessor do vereador, um grupo que levantou uma bandeira 

no primeiro turno e permanece com a mesma bandeira. Política para mim é isso, política 

para mim é ter personalidade, é matar no peito que nem eu fiz, que nem os colegas, 

mesmo não tendo a mesma opção que eu, tenham seus candidatos e defendam seus 

candidatos, assim se faz política. Deixar registrado meu reconhecimento. Ver. Jair – 

Saudou a todos. Escutando atentamente os colegas, quero ver depois do dia 28. Vocês 

viram como a política é difícil de fazer, que bom que é difícil de fazer. Eu vendo 

atentamente críticas sobre caminhoneiros, estão todos juntos, será que mudou alguma 

coisa de uns dias para cá, é por isso que estou dizendo é democracia, democracia é 

bonita, mas para quem sabe fazer. Eu acho que meu candidato Haddad é o melhor, mas 

não tenho como chegar na pessoa, botar uma faca e dizer que tem que votar, por isso 

que é democracia. Agora tu sair na rua fazendo campanha é outra coisa, levar as 

propostas do candidato, agora aqui no Rio Grande do Sul é uma coisa, agora tu vais lá 

para uma rede social e descarrega um monte de coisa, as vezes nem os filhos entendem 

o que os pais estão fazendo. Eu acho que tem duas candidaturas aqui no RS, eu já optei, 

eu sou PT e vou votar só para presidente no Haddad e aqui no Rio Grande do Sul vou 

votar em branco, porque não é que nenhum dos dois presta, um eu já conheço o outro é 

novo, não vou arriscar meu voto. Eu acho e tenho certeza que o Haddad é o melhor, 

agora, eu já vi essa cena antes. Não condeno quem vota, se ganhar, ganhou porque o 

povo escolheu, agora eu quero ver governar um país, não é fácil. Para governar um 

município não é fácil, para governar um país é difícil, só teve um que governou o país e 

pode dizer que ele foi ladrão, foi Luiz Inácio Lula da Silva, esse fez o pobre viver de 

novo. Obrigado. Ver. Ildo – Saudou a todos. Quem conhece o Bolsonaro, de onde ele 

veio, do PP, do partido do Paulo Maluf, o maior corrupto da história do nosso país. Sem 

projetos, sem nada. E eu gostaria de salientar aqui a emenda constitucional 95, 

congelaram a educação, saúde e segurança por 20 anos, onde o nosso povo vai consultar, 

hoje nós temos problemas no município, mas não é só nosso município, é a nível 

nacional, essas pessoas vão precisar e eu tenho certeza que eles querem terminar com o 

SUS, porque eles tem dinheiro para consulta particular, o pobre não tem. Eu gostaria de 

salientar também, Alex, essa questão, tu foi muito feliz no teu discurso, porque o nosso 

estado hoje é professores, funcionário público, todos com salario pendurado e se nós 

olharmos nossa segurança aqui no nosso município, o Alex comentou sobre o colégio, 

mas tu pega a questão da brigada militar que é o ponto essencial para nossa segurança, 
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hoje se olharmos, vão na secretaria de obras e vejam com o secretario Rivelino quem 

está arrumando as viaturas da brigada militar, se não é o município e cadê o governo do 

estado. Eu digo com toda convicção da minha vida, que nós vamos, se confirmar 

Bolsonaro, os trabalhadores vão sofrer, talvez os nossos netos vão lutar pela democracia, 

porque nós não vamos alcançar. Isso eu quero deixar registrado aqui. E a questão dos 

assentados, eu sou um assentado e todo mundo conhece os assentamentos aqui. Eu 

trouxe para cá no governo passado, um projeto da Conab, onde aquelas famílias lá dos 

bairros das associações pegavam alimentação, era passado para o presidente de 

associação de bairro e, ele distribuía para as pessoas e hoje cadê os projetos da Conab? 

Nós precisamos de políticas públicas, cadê o apoio à agricultura familiar, eu respeito 

sim a posição de cada pessoa, mas daqui seis meses nós vamos conversar de novo. Tem 

vereadores, não foram fiel, verdade, teve vereadores que não foram fiel ao partido em 

nível nacional, então não tem moral de vir aqui e dizer que votou em fulano, e não estou 

falando de ti Gugu, mas teve outros vereadores que vieram aqui e disseram que estavam 

com fulano e não estou com ciclano que é do meu partido, isso tem que ser registrado 

aqui, porque é fácil vir aqui e falar, mas defender um projeto eu quero ver. E nós Jorge, 

aqui no nosso município, nunca pisou um prefeito aqui e não vai pisar um prefeito que 

faça o que a prefeita Margarete fez junto com os outros partidos de composição. 

Fizemos sim, tivemos uma reunião, buscamos apoio de outros partidos que fazem parte 

do governo para que nós consigamos eleger o presidente Haddad. Ver. Alex – Quero 

falar para ti, vereador Gugu, que as palavras que eu usei no meu primeiro 

pronunciamento não foram para o senhor, analisa bem porque eu sei que o senhor tem 

caráter e tem posicionamento e até com a bancada do PTB, vereador Renato falou, é 

admirável de ver o seu posicionamento, então analisa, pensa, raciocina antes de vir a 

tribuna e querer achar que o vereador falou mal, a lealdade e a parceria que nós temos 

sempre de dialogar, eu respeito isso, as minhas palavras de oportunista não foi para o 

senhor. Mas eu tenho meu posicionamento e continuo forte pelos meus ideais, eu não 

me importo por sigla partidária, mas sou leal a minha sigla e quando eu digo que tem 

muito oportunista, tem, é só fazer uma análise no que a gente vê nas redes sociais, hoje 

militantes de outro partido vestindo camisa, levantando bandeira, são os primeiros a 

criticar a administração e quando chega na hora de ter raciocínio e pensar no bem da 

cidade que vive. A falta de remédio na farmácia básica, que muitos remédios vêm do 

estado, está ali, trancado, exames a mais de dois anos que a secretaria do município 

tenta encaminhar e é pelo estado, esse vereador escuta. Segurança, que nem falou o 

vereador Lebrão, é só responsabilidade da prefeita? Não, é nossa também, porque temos 

que ir lá em cima tentar buscar, porque isso tudo vem pelo estado e olha hoje como está 

nossa segurança, onde está o posto da brigada militar, estão tendo salário parcelado, 

policial civil está sendo valorizado? Não, estão tendo salário parcelado. Esse vereador 

tem caráter e quer o melhor para a cidade. Eu tentei contato com a secretaria de 

educação do estado para ajudar no telhado ali da escola estadual que ficou mais de anos 

sem, e esse vereador e minha assessora tentamos várias vezes e não conseguimos. Eu 

quero um governo que eu posso dialogar, que eu possa trazer benefício para Santa Rita. 

Não porque a prefeita é PT, não, é o meu compromisso como é o de cada um de vocês. 

Eu brigo quando eu vi aquela família que perdeu aquela menina de 9 anos, criticando 

por segurança, mas isso é o nosso governo que agora é hora de ter raciocínio e votar 

certo, querer mudança, não se aproveitar de uma sigla partidária, hoje eu voto no 

Bolsonaro, mas o meu posicionamento em respeito ao meu partido, eu não disse o 

presidente que eu iria apoiar, me mantive firme e fui criticado várias vezes nas redes 

sociais, mas eu respeito minha sigla partidária, eu sou leal ao meu partido. Hoje eu 

posso dizer, hoje o meu presidente é o Bolsonaro e o meu candidato ao governo do 
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estado para trazer melhoria, é 45 Eduardo Leite. Boa semana a todos. Ver. Mateus – 

Saudou a todos. Ouvindo um pouco dos discursos e avaliando, é muita ironia mesmo. 

Brigam aqui no estado, mas quando se pega os dois partidos, até esses dias estavam 

governando juntos. Quando foi para fazer a dívida do estado, foi qual, os dois partidos 

que fizeram a dívida do estado, foi na época do Fernando Henrique Cardoso, 45 PSDB, 

e o Brito MDB, agora os dois estão querendo concertar o estrago que fizeram. Isso que 

eu não entendo, falam que um não paga salário, vamos aqui em Porto Alegre o PSDB 

também não paga salário para servidor, a prefeitura em Porto Alegre acha que é a pior 

dos últimos 20, 30 anos; se nós pegarmos, os veadores brigam que querem educação, 

saúde, querem melhoria, mas se nós pegarmos Bolsonaro, votou a favor que nem o 

vereador Lebrão disse, da PEC 95 para congelar os gastos públicos, como vão cobrar 

saúde, educação? Segurança, se não vai ter dinheiro, que o próximo prefeito em Santa 

Rita vai receber migalhas do governo federal, emendas vai ser para tapar os furos que 

seria obrigação do estado e obrigação da união repassar para o município, é muita ironia 

nos discursos aqui. Tu tens que analisar o teu candidato, agora analisar o Bolsonaro 

também não tem como, um cidadão que não sai de dentro de casa e só faz vídeo para a 

internet e vive de Fake News como todo mundo já viu. Pode ter certeza que depois em 

2019, uma crise maior vai vir. E ele fala que não vai governar com esse nem aquele, que 

só vai ter gente honesta, se nós pegarmos o ministro da casa civil que ele já está 

indicando, ele mesmo já falou que recebeu caixa 2 da JB, então pessoas honestas não 

tem, Onyx Lorenzoni se vocês querem um nome. Boa sessão e bom pensar a todos. Ver. 

Paulo – Saudou a todos. O que eu vejo aqui em Nova Santa Rita na câmara de 

vereadores é a mesma coisa que acontece em Brasília, esse país está fora de sintonia a 

muitos anos, a prostituição da política do troca-troca, aqui em Santa Rita é nítido. 

Temos aí três empreiteiras onde dividem cargos e assim vai. Esse é a política da 

mesmice, estou com Bolsonaro pelo posicionamento dele, por não haver negociatas, não 

haver conchavos, quero acreditar sim em mudanças, onde perpetuamos o poder na mão 

de um único partido, começamos com a corrupção, com a facilidade de se corromper. A 

perpetuação do poder corrompe, a mudança é necessária, um país que tem trinta e cinco 

partidos é um país sem referência, um país que não é digno de representar a sua nação lá 

fora, porque só tem conchavos. Na última eleição, não nesta que está acontecendo, na 

última eleição o PT tinha apoio de 19 partidos em Canoas, distribuiu cargos para todo 

mundo e aqui em Nova Santa Rita não é diferente, aqui todos os partidos que apoiaram 

o PT estão pendurados dentro da prefeitura. Isso é uma continuidade de erros se não 

mudarmos postura e termos vergonha na cara de vir aqui defender esse ou aquele que 

está no poder. Defendo mudanças, mas mudanças reais, não venham para cá querer 

fazer discursos da mesmice, alei do eu me amo, se eu estou bem, eu estou bem, o resto 

que se exploda. Hoje nós estamos vivendo uma democracia seria no Brasil, as 

movimentações estão clamando por mudanças realmente, nós estamos vivendo uma 

mudança no radical, mas uma mudança necessária para que consigamos atingir o 

objetivo de ter um país diferente, um país melhor. Verª. Ieda – Saudou a todos. Eu 

retorno aqui para concluir a minha fala que era a passagem do carro, então eu devolvi o 

patrimônio para o município, que era o carro que nós usávamos na câmara e esse carro 

foi passado para o conselho tutelar e consequentemente o que estava sendo usado pelo 

conselho tutelar, foi para o PROERD. Que era um trato que nós tínhamos desde janeiro 

e esse acordo entre o executivo e o legislativo para que possamos atender essas 

demandas. Como PROERD, foi fala de vários vereadores aqui, que hoje a brigada 

militar está em defasagem porque não está sendo repassado verbas para  abrigada militar, 

sendo que  abrigada militar hoje em Nova Santa Rita tem o melhor prédio, o melhor 

alojamento da região de todo o Rio Grande do Sul é Nova Santa Rita, com verba de 
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doação de empresas e contrapartida do município. Está sendo reformado o prédio do 

centro aqui da brigada militar, onde terá uma sala exclusiva para o PROERD, onde os 

alunos serão atendidos ali. Aquelas informações que tínhamos que a brigada não ia estar 

mais aqui no centro, são informações erronias. No atendimento, na aquisição do carro 

novo para a câmara, conseguimos atender duas demandas, o conselho tutelar, só não 

está em uso ainda por causa dos documentos de seguro. São melhorias sim que tem se 

apresentado aqui na cidade. Se eu fosse falar de educação aqui, nós ficaríamos a noite 

toda, porque também temos por mais educação que as crianças ficavam no turno 

integral na escola, que hoje não temos mais esse repasse da verba federal que foi algo 

que se perdeu em políticas públicas e que hoje nós vimos nossos alunos a tarde, os pais 

chegam a ir na escola implorar mais educação, mas está aí, se perdendo o que tinha se 

conquistado ao longo desses anos. A gente perdeu mais educação, já se fazem dois anos 

que não se tem, uma perca muito grade. Porque quando eu vejo vereadores usarem esse 

microfone aqui e implorar para que se tenha cursos em horários inversos ao turno de 

estudo e, nós tínhamos, a maioria das nossas escolas estavam com esse turno inverso 

que a criança ficava o dia todo na escola, hoje não temos esse atendimento. São as 

políticas públicas que a gente vai perdendo e inclusive, não posso falar agora, seguir 

nesse assunto, mas quando voltar aqui eu tenho que concluir meu assunto, hoje estou 

com vontade de falar. Boa sessão a todos. Ver. Leonardo – Saudou a todos. Eu gostaria 

de fazer um convite a todos, amanhã vamos ter uma palestra aqui sobre a prevenção do 

câncer de mama, importante porque nos próximos anos teremos no mínimo 59 mil 

novos casos de câncer de mama, a gente conversa com muitas pessoas e infelizmente 

ainda não se tem esse conhecimento de procurar auxilio, exames, então convido todos, 

porque quando se tem um caso de câncer na família os homens fazem parte desse 

processo. Já deixo meu convite para todos, amanhã as 15hr estarem presentes. Boa 

sessão a todos. ORDEM DO DIA: O Ver. Renato – Solicitou a inclusão de um 

requerimento.  Acatado. REQUERIMENTO: Ver. Renato – No sentido que fosse 

retirado por uma sessão o Projeto de Lei Nº 029/18. Rejeitado por 7 X 3. PROCESSO 

Nº 1382/18: PROJ. LEI Nº 029/18 – Dispõe sobre as diretrizes (Poder Executivo 

orçamentárias para o exercício financeiro de 2019. Colocado o em discussão o projeto: 

Ver. Paulo – Com Relação a essas emendas, eu fico a pensar com relação ao prazo, 

sendo que nosso regimento faculta esse direito de a liderança votar essas emendas 

durante a plenária. Mas ao mesmo tempo esse projeto está já na LDO a 28 dias, porque 

não colocamos essa emenda em apreciação em reuniões que nós tivemos, aí fica em 

cima do laço para que nós consigamos votar nessas emendas, então pautado nisso, sou 

desfavorável. Ver. Jocelino – Eu gostaria de saber quais reuniões da LDO que ele se fez 

presente, qual delas? Porque não vem em nenhuma e vem fazer questionamento. As 

minhas seis emendas são a respeito, foi tirado da banda municipal que hoje tem 350 mil 

gastos com banda municipal que eu peguei 100 mil reais para aplicar na educação, em 

projetos da educação infantil, que é o básico para a criança. Emenda, foi retirado a 

limpeza pública que é gasto quase 2 milhões hoje, foi retirado 300 mil reais para fazer a 

regularização fundiária que é muito necessária, isso é importante para um crescimento. 

Emenda parlamentar, foi retirado 500 mil da agricultura que hoje tem quase 4 milhões, 

acrescentando na rede de esgoto porque a reclamação durante o ano todo sobre isso, que 

é importante também no município, emenda também desse vereador. Retirei 50 mil 

porque tem 80 mil para manutenção e modernização da PGM, foi retirado 50 mil de lá, 

vai ficar trinta mil lá para incentivo ao empreendedorismo, que a pouco tempo estavam 

reclamando que não tinha incentivo. Acrescentando 100 mil, a coleta seletiva tem um 

contrato de 28 mil por mês durante 12 meses, existe um valor de 450 mil para a coleta 

seletiva, retirei 100 mil da coleta seletiva, para colocar em saneamento básico urbano, 
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saúde pública, é obre isso que votaram contra voto político. Ver. Ildo – O projeto 

tramitou 28 dias aqui nessa casa, quarta-feira da semana passada foi feito audiência 

pública aqui com o secretário da fazenda, então teve todo tempo dos vereadores lerem, 

eu voto a favor do projeto sem emenda e sugiro que os vereadores cheguem a prefeita e 

sugiram para a prefeita, olha eu acho que, nós podemos tirar dinheiro desta pasta aqui 

para nós aplicarmos nisso aqui que nós achamos que foi prejudicado. Eu voto a favor do 

projeto sem emenda. Ver. Alex – Vereador Gugu, mais uma vez mostra aí que não 

continua a câmara sem dialogo, acho que a gente poderia adiar, mais uma vez a gente vê 

um atropelo. Eu desconcordo dos cálculos da saúde como eu também desconcordo aqui 

na secretaria municipal do planejamento que tem hoje 25 milhões, daí eu vejo a saúde 

com 16, eu vejo a secretaria da assistência social com 4 milhões, eu vejo uma jogada de 

dinheiro para um lado, faltando dinheiro no que realmente é a saúde, a assistência social, 

vejo essas pastas com bem menos dinheiro do que uma secretaria. Então dessa forma 

esse vereador é contrário e seria sim muito importante as emendas, acho que ia ajudar 

muito as secretarias que realmente precisam de recursos. Peço o voto também da 

bancada do PTB, que se posicione e seja contrário. Verª. Ieda – Referente ao projeto, a 

administração é uma só, tanto faz uma secretaria como a outra, todos os secretários 

foram consultados e foi feito um trabalho técnico juntamente a todas as secretarias para 

dispor os valores para tais secretarias. Só fazer um comentário de uma das emendas, o 

vereador Gugu, é a respeito da retirada de 100 mil reais da coleta seletiva. Hoje, no 

valor de 450 mil a coleta seletiva não vai conseguir atender todos os bairros da cidade 

que é prerrogativa que no primeiro ano seria atender três bairros e agora se expandir, 

não vai ser possível, porque vai faltar 30 mil reais por mês para poder atender a cidade 

toda. Eu tive uma conversa com o pessoal da cooperativa e estou entrando com um 

requerimento nessa casa solicitando a presença deles aqui para que façam sua 

explanação para todos os vereadores. Quando o vereador usa a palavra e diz que foi um 

voto político, bom, política é até quando eu ligo o interruptor de luz, só que não foi um 

voto político, porque ontem nós fizemos uma reunião até as 17:30 da tarde, já podíamos 

ter tirado as emendas dali, nós podíamos ter feito as emendas juntos. Ver. Rodrigo – Eu 

votei desfavorável porque há 28 dias esse projeto está na casa, teve aqui audiência 

pública para ser feito as analises, as discussões, como seria melhor empregada essa 

verba ou não e também ontem a gente teve uma reunião, onde a gente fez um acordo 

que as 17hr hoje seria protocolado essas emendas e as emendas foram protocoladas 

18:09 da tarde, isso é um absurdo e até um desrespeito a nós vereadores e muito com 

vocês que hoje estão aqui, já poderiam estar em casa a muito mais tempo. Peço desculpa 

por isso também e também entendo assim, agricultura ela precisa cada vez mais 

investimentos para ter alimentos melhores e de qualidade para todos. A questão do 

pessoal da reciclagem, a gente precisa cada vez mais de uma cidade limpa e precisa 

desse pessoal para estar fazendo esse tipo de serviço. As limpezas das ruas, tiras 

dinheiro das ruas, o vereador que vive reclamando que está sempre cheio de mato as 

estradas e calçadas, incomodando secretário para fazer limpeza, tem que ter mais 

dinheiro então, só lembrando que não pode se manifestar, acredito que precisaria de 

mais dinheiro ainda para fazer um trabalho de qualidade para a cidade. Eu sou 

desfavorável. Ver. Jair – Se foi tarde ou foi cedo, o regimento está sendo cumprido. 

Peço a bancada que vote a favor do projeto. Ver. Renato – Quando eu vejo um parecer 

da comissão e justiça, dá um parecer negativo por inconstitucionalidade, me desculpe, 

mas não tem nada de inconstitucionalidade. Nós estamos votando na LDO e nos permite 

fazer esse tipo, como é feita as emendas, não tem inconstitucionalidade nenhuma. Essas 

emendas trariam benefício para o povo. Eu lembro ano passado, um esforço tremendo 

da câmara fizeram várias emendas, votaram na emenda no Berto Círio, 80 mil reais que 
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não foi executada também, outras emendas depois com o esforço da câmara para tentar 

mudar, almejando aquilo que a comunidade nos pede, a reforma da capela no Berto 

Círio, 80 90 mil aprovado pela casa e simplesmente nós já estamos no mês de outubro, 

portanto eu não vejo nada de inconstitucionalidade nas emendas. Uma pena que essas 

emendas não foram aprovadas porque são emendas que trariam benefícios para a 

comunidade. Acatado o parecer CCJ desfavorável por 7 X 3. PROCESSO Nº 1304/18: 

PROJ. LEI Nº 054/18 – 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. Aprovado por unanimidade. INDICAÇÕES: Ver. Alex - 

No sentido de que a secretaria competente efetue a identificação do beco localizado na 

Estrada Sanga Funda, passando o Mercado Fraga, como: “Beco Ademar Fraga”. 

Aprovada por unanimidade. No sentido de que a RGE Sul realize o corte de galhos de 

árvore no beco da Rua F, em frente ao nº 54, bairro Berto Círio. Aprovada por 

unanimidade. Ver. Jair - No sentido de que a secretaria competente efetue a canalização 

das águas acumuladas na Rua Cerejeiras, bairro Caju. Aprovada por unanimidade. Ver. 

Milton - No sentido de que a secretaria competente efetue a pavimentação da Estrada 

Porto da Farinha, bairro Caju. Aprovada por unanimidade. No sentido de que a 

secretaria competente efetue a construção de um abrigo para os passageiros do ponto de 

táxi do Centro, nº 148. Aprovada por unanimidade. Ver. Leonardo - No sentido de que 

a secretaria competente efetue a construção de uma parada com cobertura na Av. Santa 

Rita, próximo ao Beco do Jorge, sentido bairro/Centro, bairro Berto Círio. Aprovada por 

unanimidade. No sentido de que a secretaria competente efetue a colocação de uma 

parada de ônibus na junção da Rua “C” com a Rua “A” do Loteamento Lago da 

Califórnia, para abrigar as crianças que aguardam o transporte escolar. Aprovada por 

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

faixas de segurança e quebra-molas na Av. Santa Rita, no trecho entre a Empresa Pesa e 

a rótula, bairro Floresta. Aprovada por unanimidade. No sentido de que a secretaria 

competente efetue a implantação de um redutor de velocidade na Rua Primavera, em 

frente ao nº 470, bairro Califórnia. Aprovada por unanimidade. Ver. Rodrigo - No 

sentido de que o Poder Executivo estude a possibilidade de reconstruir a capela 

mortuária do cemitério do bairro Berto Círio. Aprovada por unanimidade. No sentido de 

que a secretaria competente providencie a construção de área coberta na EMEF José 

Bonifácio, bairro Pedreira. Aprovada por unanimidade.  Ver. Renato - No sentido de 

que a secretaria competente efetue a instalação de uma parada de ônibus na Rua dos 

Bloedow, ao lado da Igreja Assembleia de Deus, bairro Morretes. Aprovada por 

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

instalação de uma parada de ônibus com abrigo entre as ruas “C” e “D” da Rua do Caju, 

sentido Centro/bairro. Aprovada por unanimidade. No sentido de que o DNIT realize 

mudanças no sistema de sinalização do trevo de acesso situado na BR-386, na entrada 

principal da Cidade: que os sinalizadores de redução de velocidade sejam recuados a 50 

metros da rótula em ambos os sentidos e que os mesmos tenham velocidade reduzida de 

60km para 50km, conforme colocado no trevo de acesso secundário. Aprovada por 

unanimidade. PAUTA: PROCESSO Nº 1452/18: PROJ.  LEI Nº 055/18 – De autoria 

do Vereador       Paulo Ricardo de Vargas - Altera o art. 1º da Lei nº 1405/17, que “Cria 

homenagem ao servidor público municipal no fim de suas atividades profissionais”. 

Dada a 2º pauta. EXPLCAÇÕES PESSOAIS: Ver. Milton – Saudou a todos. Pessoal, 

aqui eu tenho que falar as amizades que eu plantei para colher em Nova Santa Rita, não 

posso me esquecer dos assentados, os amigos que eu tenho lá e não posso falar mal 

deles, de jeito nenhum. Todas as pessoas que me ajudaram, eu não sou de virar a cara, 

hoje eu sou vereador através dos meus 226 votos e que a prefeita Margarete me ajudou e 
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o Guilherme Mota. Eu sempre digo, eu vou nas urnas, vou me sentir à vontade e vou 

votar o que é melhor para o Brasil. Ninguém vai me forçar a nada, o meu voto dia 28 eu 

vou escolher, eu não sou de chegar aqui e abrir o meu voto, porque a prefeita é do PT e 

o Mota MDB e eu vou votar o que for melhor para o Brasil. Aquele que ganhar tem que 

mostrar trabalho para nós, porque daqui quatro anos nós vamos tirar ele de novo. Às 

vezes a gente fica magoado e muitas vezes tu levas pela cara. Meu voto mando eu, eu 

não vou por ninguém, quem vai decidir no dia 28 sou eu, pode ter certeza. No dia eu 

vou decidir. Eu sempre digo, hoje eu estou aqui, amanhã eu não sei. Pessoal, dia 28 

vamos votar consciente, o que ganhar nós vamos cobrar. Muito obrigado e não adianta 

pressão. Ver. Jocelino – Saudou a todos. Aqui foram debatidos vários assuntos, 

lamentavelmente as emendas não foram aprovadas, poucos vereadores leram as 49 

páginas, vou tentar responder dentro do meu tempo alguns questionamentos de 

vereadores que infelizmente saíram antes. Aqui o colega acabou de falar do salário 

público, dizendo na questão de olhar para o seu umbigo, cada partido e cada pessoa vota 

olhando para o seu umbigo. Quem está falando é um cara que como funcionário público 

de motorista ganha 5 mil reais, ganha mais cinco como vereador, responde por dois 

processos na sindicância que foi aberta através de uma denúncia desse vereador que ele 

irá sim devolver o dinheiro que é do povo. Não vem nas comissões, cobra dos outros e 

acaba passando muitas vezes vergonha, lamentável. Teve um outro colega que falou a 

questão do campeão dos projetos inconstitucionais. Eu sou campeão de projeto 

constitucional e inconstitucional, meus projetos é meia consulta, projeto contra as 

diárias, esse é meu projeto, o projeto constitucional do vereador que é o tênis solidário, 

votou contra o negócio das diárias, isso é projeto bom, chega ser patético ser político, 

vendo esse tipo de situação querendo questionar projeto de vereador. Posicionamento de 

vereador, ainda vem dizer que o projeto de uma emenda do vereador é constitucional 

com regimento interno no livro, pequeno, sucinto, para poder fazer a leitura durante 4 

anos e não consegue e ainda questiona. Mesmo com essa minha situação que 

infelizmente hoje deu esse acidente, mesmo assim eu continuo vindo nas comissões, 

continuo fazendo patê da câmara, continuo visitando secretario e cobro sim porque eu 

apoiei e apoio um projeto e eu tenho que dar uma justificativa para o pessoal na rua 

porque o serviço público é muito caro, pesa muito no bolso do cidadão, nós somos 

servidores, nós somos empregados do povo. Eu sempre achei uma tremenda falta de 

respeito que os políticos faziam e botavam no jornal, uns dizia assim, campeão de 

projeto, troca de lâmpada, limpeza no mato e etc. É um absurdo e o mesmo vereador 

vem questionar isso, porque esse vereador não foi a Brasília ainda buscar sinal de wifi 

como ele foi, deve ser por isso esse questionamento, por causa desse meu 

posicionamento eu não preciso ficar sentado em sala fechada batendo continência e não 

tendo posicionamento, eu tenho posicionamento e esse posicionamento vai sempre ir de 

encontro ao povo. E quando o povo solicitar alguma coisa, levarei sim, discutirei dentro 

do partido, e tanto o partido quanto o executivo e os colegas vereadores tem que 

respeitar meu posicionamento porque eu respeito o posicionamento de todos e não 

aceito deboche de ninguém, porque eu não debocho de ninguém, não falto com o 

respeito com ninguém e meu posicionamento sempre é a favor do povo, se alguém tem 

algo diferente do que eu estou dizendo aqui, paga na tribuna e mostra para a população, 

não fico me escondendo. Não tenho vergonha, quem fala é um simples motoboy com 

vergonha hoje de ser político, me sinto um pateta político aqui com essa despesa toda 

púbica e pelo pequeno serviço que a gente tem oferecido para a comunidade. Muito 

obrigado. Ver. Paulo – É uma lastima sempre quando eu vejo tanta baboseira. O tempo 

vai provar o que realmente é as coisas. Se o vereador não está aqui de favor, eu fui 

eleito pela comunidade e respeito essa comunidade. Sou servidor a 25 anos e respeito o 
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meu serviço, agora perseguição, na hora certa vai ser esclarecido. Isso tudo que está 

acontecendo com relação a esse desafeto do vereador Gugu é por causa do irmão que 

veio trabalhar aqui e foi para Porto Alegre, por causa do cunhado dele que trabalhava 

aqui, por causa da mulher dele que trabalhava aqui e aí ficou essa magoa do Gugu. A 

gente tem que ter respeito e consideração quando existe verdade. Fui a Brasília sim e 

vou de novo, acho que ano que vem vou de novo, é um direito meu como vereador, não 

gasto dinheiro da câmara para fazer cursos e seja o que for, vou a serviço, o direito me 

faculta isso, eu tinha folga e na hora certa eu vou provar isso. Vou trazer para provar pra 

comunidade, inclusive para ti que é um baita de um otário. 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 e uma horas 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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