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ATA Nº 045/2018 – 39ª SESSÃO ORDINÁRIA – 13/NOVEMBRO/2018 – Ao 

décimo terceiro dia do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, na sede da 

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

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

exceto o vereador Paulo Pinheiro de Vargas, Rodrigo de Oliveira Aveiro e Milton 

Remelink de Oliveira. A presidente Ieda Bilhalva, deu início aos trabalhos às dezoito 

horas. SORTEIO: COMUNICAÇÕES DE LIDERANÇAS: PRB/ PT / PDT / PTB / 

MDB. GRANDE EXPEDIENTE: Ver. Mateus Marcon / Ver. Leonardo Vieira / Ver. 

Paulo Vargas / Ver. Jocelino Rodrigues / Ver. Alexsandro Ávila / Ver. Jair de Oliveira 

/Ver. Milton Remelink / Verª. Ieda Bilhalva / Ver. Ildo Maciel da Luz / Ver. Renato 

Machado e Rodrigo Aveiro. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Verª. Ieda Bilhalva / Ver. 

Mateus Marcon / Ver. Paulo Vargas / Ver. Jocelino Rodrigues / Ver. Renato Machado / 

Ver. Jair de Oliveira/ Ver. Milton Remelink / Ver. Ildo Maciel da Luz / Ver. Leonardo 

Vieira / Ver. Renato Machado e Ver. Rodrigo Aveiro. EXPEDIENTE: Foi feita a leitura 

do Boletim nº 042/18. COMUNICAÇÕES DE LIDERANÇAS: Verª. Ieda – Saudou 

a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos nessa terça-feira quente e fazer um 

convite para o dia 02/12, primeiro “Patas na trilha”, que vai ser efetuado pela secretaria 

do meio ambiente, as 14hr no parque Olmiro Brandão. Também estamos felizes que o 

MEC está autorizando uma faculdade que vai ser ligado ao partido PRB. É o primeiro 

partido no Brasil que vai ter uma faculdade em seu nome. E aí já estão ligando a igreja 

universal. Bom, se for na igreja universal, a igreja católica tem faculdade, a igreja 

luterana tem faculdade, que bom, que bom que está ligada à igreja universal e ao PRB, 

porque sabe-se que o nosso partido tem uma grande coligação com a igreja universal. 

Embora eu não faça parte da igreja, respeitamos as pessoas que fazem parte. Nas 

questões políticas que estão se propagando nas redes sociais no município, a gente não 

pode dizer que não está a par das notícias, porque atinge diretamente a câmara de 

vereadores. Só que para ficar bem claro, eu como presidente dessa casa eu tenho que 

manter a ordem dentro dessa casa, os vereadores têm a sua vida pessoal, a sua postura 

pessoal e lá na rua eles são donos do seu eu. Todo vereador é um ser público, a partir do 

momento que tu te tornas um ser público, tu respondes publicamente. Tu respondes para 

os teus eleitores, quem em direito de julgar é o povo. Nós como vereadores somos 

apenas colegas. Vereadores eleitos pelo povo, que temos sim de nos comportarmos 

como tal. Sermos adultos e responsáveis. Cada um com a sua conduta. Não estou 

falando como presidente, a partir do momento que assumo a tribuna sou vereadora, 

tanto é que um presidente assume lá, eu como vereadora do PRB, tenho que cuidar da 

minha postura, os meus filhos eu cuido, agora pessoas adultas e vereadores, cada um 

com a sua postura. Eu, vereadora, não estou aqui para julgar atos de colegas vereadores. 

Quem tem que julgar atos de colegas vereadores, é o público que o elegeu. Nós como 

vereadores temos que ter postura e responsabilidade. Somos representantes do povo, 

não estamos aqui para julgar colegas. Só para deixar porque, eu sinto que tem uma 

ansiedade da população de saber nossa postura. A minha postura é essa, eu tenho que 

manter como presidente da casa enquanto estou sentada naquele lugar e manter a ordem 

desta casa. Da porta para fora cada um cuida da sua vida. E assim que foi minha 

conduta publica a 20 anos nesse município, eu cuido da minha postura. Obrigada e boa 

sessão a todos. Ver. Leonardo – Saudou a todos. Gostaria de falar um pouco hoje, 

colegas vereadores, que ficam chateados porque nesse momento está acontecendo uma 

audiência pública no salão da prefeitura, que é uma audiência que todos nós, onze 

vereadores, estão empenhados, que é a questão da segurança. Inclusive, semana passada 

estive em Eldorado do Sul, é um município que tem quase o mesmo perfil que nós, e 

eles estão implantando o sistema de guarda municipal e estive lá conversando com o 
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Carlos que é do MDB, se mostrou disposto a nos ajudar, inclusive estão fazendo 

cercamento eletrônico lá em conjunto com o Denatran, que onde entravam carros 

roubados, com ocorrência, as câmeras vão está identificando e nós não temos ainda esse 

sistema, fomos lá para buscar essas ideias e me sinto um pouco chateado por não poder 

participar dessa audiência, isso é unanime entre os vereadores, a segurança no 

município. O PDT, nossa principal bandeira é a educação e hoje infelizmente a questão 

federal e estadual está virada para a segurança, estão fazendo investimento totalmente 

contrário, temos aqui professoras que sabem o que é isso, sabem quanto é um salário de 

professor hoje, está recebendo parcelado, inclusive o decimo terceiro vai receber 

parcelado, nem recebeu ainda. Mas sabemos que o investimento em educação é mínimo 

comparado com investimento em segurança. Como eu disse, em Canoas na Pecan tem 

600 detentos a 2.600 reais por mês, enquanto um aluno custa para uma escola no 

município, 300 reais por ano. Estamos fazendo um investimento inverso, a tendência é 

aumentar a violência e nós não termos, vamos dizer deposto de gente, porque esse 

pessoal vai para o presidio, fica detido lá e sai de lá sem qualificação nenhuma, pelo 

contrário, ficam lá maquinando ideias, mandam facções dentro do presidio e o governo 

não trem como controlar isso. Falar dessa questão que surgiu com o colega vereador 

esse final de semana. Não tenho muito para falar dele, acho que além dos vereadores, 

todos que estão presentes aqui, cada um tem a sua vida, e eu gostaria de ser julgado 

pelas minhas atitudes e não pelas atitudes das pessoas que representam um cargo 

público. Procuro levar minha vida da maneira certa, a gente sabe que nem sempre o 

certo é fácil, mas é o certo. Gostaria de compartilhar com vocês uma frase que eu gosto 

muito, tudo posso, mas nem tudo me convém, isso eu acho que a gente tem que levar 

para a vida. Boa sessão. Ver. Alex – Saudou a todos. Hoje não poderia de vir a tribuna e 

falar sobre o acontecido no final de semana e o que está na rede social. Essa vergonha 

que aconteceu. Eu como vereador dessa casa, peço desculpa a toda a comunidade por ter 

um colega que envergonhou tanto a câmara de vereadores como também a comunidade. 

Nós eleitores que acreditaram nele. Eu tenho certeza que o MDB com liderança do 

Bryam, presidente, o Henrique que é o assessor dele, e cinco meses atrás eu acho, por 

decisão do partido já até de retirar o vereador da câmara, eu fui um que vim aqui 

entendendo que ele era uma pessoa simples que sempre pela quarta vez ele vem se 

candidatar a vereador, eu achava que ele deveria ter uma chance sim, de mostrar mais 

seu trabalho na comunidade, mas infelizmente ele decepcionou a sigla do partido, 

decepcionou a comunidade e principalmente a câmara de vereadores. Lamento muito 

disso ter acontecido, jamais era para ter acontecido, porque ele é público, tem que dar o 

exemplo na comunidade. Esses vereadores aqui, meus colegas, tem uma 

responsabilidade muito grande, nós representamos a comunidade. Eu, vereador Alex, 

peço o afastamento definitivo dele da câmara, respeito ele, tenho ele como meu amigo, 

mas eu acho que um parlamentar, ele está muito longe de ser. Eu seria um vereador 

covarde se viesse na tribuna e dissesse que ele pode fazer o que ele fez, porque ele não 

estava no exercício da função, vereador é 24hr a disposição da comunidade. Ele estava 

exercendo seu cargo sim como vereador. Porque eu me levanto 3, 4hr da manhã, quando 

meu telefone toca eu boto minha roupa e saio, saio porque gosto, então a 

responsabilidade, o dever, ele infelizmente infringiu todos os deveres como vereador. 

Repudio hoje o vereador Cabeludo. Uma conversa que tivemos, eu vi o empenho já do 

MDB referente eles tentando solucionar, tanto é que hoje ele já não está na sessão, a 

sigla partidária não tem nada a ver com a atitude do vereador, o vereador Gugu 

representa muito bem o MDB, não tem anda a ver com o que o seu colega partidário fez, 

como cada um dos vereadores aqui também não. Mas lá dentro a gente se envergonha 

porque a gente é questionado na rua, qual é a posição, a minha posição é o afastamento 
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dele já. Porque isso não pode ficar. Temos que moralizar a câmara e para começar tem 

que ser assim. Então eu peço para os demais vereadores e a comunidade que acredite no 

MDB porque tenho certeza que vai tomar as providencias cabíveis e se isso não 

acontecer tenho certeza que os vereadores e a presidente também vai tomar. Porque a 

comunidade espera uma resposta e a resposta vai aparecer. Boa semana a todos. Ver. 

Jocelino – Saudou a todos. Semana passada eu falei a questão da entrada do bairro 

Berto Círio, precisava ser revitalizado, ser feito uma limpeza, na quinta-feira a 

secretaria de obras foi lá, fez a limpeza, agradeço a equipe da secretaria de obras por 

esse trabalho. Estive também no executivo, falando da questão da ambulância, daqueles 

veículos que estávamos comprando, entre esses veículos estava uma ambulância, foi 

solicitado por esse vereador através de uma emenda parlamentar do Jones Martins, está 

sendo adesivada e mais um apoio do MDB junto ao executivo, junto ao projeto 

Margarete, junto ao bairro Berto Círio. Outro assunto também, é a questão que eu tive 

procurando tanto a saúde, a vigilância e também estive hoje no gabinete, a infestação 

todo o bairro Berto Círio de um mosquito, famoso borrachudo. A uns 6 anos atrás 

tivemos um problema muito grave e teve essa epidemia, vamos dizer assim, trazendo 

várias doenças, os moradores então sofrendo com esse mal, mas o executivo e a 

secretaria da saúde estão tomando as devidas providencias e eu acredito que logo a 

situação irá ser resolvida. A questão da segurança, compactuo com a questão que o 

Leonardo falou, infelizmente nós vereadores hoje não podemos estar presentes devido 

ao horário, para falarmos sobre segurança e falarmos também de situações que chegam 

até nós, quando a gente anda na rua, o pessoal questiona a questão de segurança, próprio 

empresário. E também não poderia fugir do assunto e nem da pauta, que se falou esse 

final de semana todo na questão do meu colega vereador Cabeludo. E na questão 

também das diárias do município. Na questão do meu colega vereador, como os outros 

já disseram bem, cabe a ele, a vida particular dele, mas como ele é um representante do 

povo, eleito pelo povo, não concordo com as suas atitudes mas o MDB está tomando 

providencias, lá atrás quando foi pedido, somente esse vereador pediu para que fosse 

trocado ou que o vereador da cadeira voltasse, somente esse vereador fez essa 

declaração e os colegas vereadores, alguns solicitaram até mesmo para a presidência do 

partido para que ele continuasse. Não tenho nada contra o meu colega, as atitudes dele a 

comunidade irá julgar, mas o partido e eu também como vereador, me abstenho de 

qualquer julgamento a pessoa dele e o partido está tomando as devidas providencias. E 

quanto a questão da diária, todo mundo sabe que o ano passado eu entrei com essa 

questão do projeto o qual só eu votei a favor, é lamentável também, foi muito 

comentado, assim como um videio de um colega que pesa em todos os vereadores, que 

vai para o mesmo pacote, nós também somos julgados. Inclusive eu, mesmo nunca 

tendo feito, também sou julgado pela comunidade da questão do gasto anual em diária. 

Compactuo com a questão do pedido de desculpa a comunidade, mas não só da questão 

do lega, mas também questões de diária, também lamentavelmente uma câmara pequena, 

um município pequeno com tantas necessidades, uma prefeita querendo e está fazendo e 

trabalhando, nossa câmara nós temos um orçamento anual de cinco milhões, estamos 

construindo, existe uma despesa grande, a gente sabe disso, mas é muito dinheiro para 

um município tão pequeno, com uma câmara de onze vereadores. GRANDE 

EXPEDIENTE: Ver. Alex – Mais uma vez venho a tribuna e vou falar para a plateia 

que está aqui e também para a rede social, onde também fui castigado essa semana 

porque fui em curso e vou continuar indo, dia 02 de dezembro tem outro. Vereador tem 

que ter posicionamento, vereador tem que ter vergonha na cara e cumprir com tudo 

aquilo que fala para os seus eleitores, 503 eleitores que votaram em mim, tenham 

certeza que eu não decepciono nenhum deles, como também não decepciono eleitor 
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nenhum da minha comunidade. Porque faço tudo que posso e o que eu não posso. Não 

tem hora, esse vereador está à disposição da comunidade 24hr, mesmo quando esse 

vereador não está aqui ou está fazendo curso, eu fui falado uma inverdade de uma 

pessoa totalmente desqualificada que é curso de final de semana. Totalmente errado, ele 

começa quarta e termina sábado. Esse vereador não precisa vir aqui e omitir, mentir, 

para um vereador o outro não falar, querer criar vantagem em cima dessa matéria de 

curso que é legal, não é ilegal. Não me bota dentro de um saco de um vereador que faz 

uma coisa errada ou aproveita um curso para ganhar vantagem, não me bota nesse saco, 

eu respeito todos os vereadores e gosto de ser respeitado. O curso é legal, vereador tem 

que ir sim, para se atualizar, poder cobrar mais da administração, para poder cobrar mais 

do poder judicial, que hoje a gente depende do ministério público e as vezes vem um 

promotor que a gente não consegue conversar como a gente deveria conversar com um 

promotor, dizer realmente o que o município precisa e não precisa, que hoje esse 

município tem uma ação querendo cobrar dos cofres da câmara, um prédio que foi 

entregue e aí eu pergunto para vocês, essa conta é da câmara de vereadores ou é do 

presidente que estava ali em exercício? Ele é responsável pelos atos da câmara. Então 

tem muita coisa que a gente aprende nesse curo, como também advogado que é, 

vereador da câmara também não pode defender uma ação que seja contra a câmara que 

ele representa. Tem muita coisa que a gente vai buscar informação e ajuda muito no dia-

a-dia, vereadores que acham que sabem tudo, estão enganados. Porque a cada dia a 

gente aprende mais, a gente aprende com um senhor de idade, porque ele tem 

experiencia de vida, então eu vou bater no peito e dizer que eu não preciso me qualificar, 

que eu não preciso ir em um curso para aprender? Eu aprendo todo dia, hipócrita, 

hipócrita é a pessoa que que fez aquela publicação, que há um tempo atrás trabalhou na 

câmara de vereadores e foi assessora fantasma, mas naquele tempo podia? A, quando 

não é para o seu umbigo as coisas mudam, a verdade tem que vir à tona. Mas esse 

vereador tem personalidade, eu não aceito chantagem, não adianta chegar para mim e 

dizer, vereador, se tu for no curso vão bater em ti, o que eu estou fazendo é legal, se 

fosse ilegal, jamais eu decepcionaria um eleitor meu e dou os parabéns para a presidente 

Ieda que libera sim o curso na câmara porque é legal, é amparado pelo ministério 

público. A câmara de vereadores tem que ter posicionamento, personalidade e 

principalmente os vereadores que vão no curso, usem e realmente estudem, aproveitem 

tudo aquilo. Meu gabinete é o que mais recebe pessoas, meu gabinete é o que mais 

atende a comunidade. E eu me dedico ao máximo, quando a minha assessora, o meu 

chefe de gabinete, vão sim buscar esclarecimentos para cada vez ajudar mais. Infeliz é 

aquele que acha que não depende de curso. Porque eu vejo advogados, médicos, cada 

vez mais buscando estudo, cada vez mais se qualificando para ser alguém na vida. E eu 

como vereador quero ser o máximo para atender a comunidade e ser o melhor vereador 

que hoje as pesquisas apontam aí. Eu vou continuar sendo o vereador que eu sou com 

personalidade, rede social faz parte, criticas, desde o começo do mundo tem, agora 

quem não tem personalidade e vergonha na cara, aí se omite. Ver. Jair – Saudou a todos. 

Vereador Alex, concordo com inúmeros fatos, tem que buscar conhecimento. Eu quando 

fui presidente dessa casa, dei curso para os vereadores se qualificarem para poderem 

saber o que estão fazendo aqui, porque aqui rege todo o município. Quem não gosta 

fazer o que. Mas tem que estar preparado no dia-a-dia, das situações que acontecem no 

país, aqui no Rio Grande do Sul, aqui no município, o vereador tem posicionamento e 

eu faço sim os cursos para me qualificar, o meu assessor faz para tem qualificação, 

atender bem a comunidade para saber o que vai dizer. Porque as vezes a gente vai em 

uma repartição pública e não vai longe, chega lá e não sabe o que dizer. O funcionário 

que está lá não está qualificado e não sabe o que dizer. Porque as vezes está ocupando 
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um cargo político, o outro cargo que foi indicado, mas não sabe porque está ali. Eu acho 

que não é nenhum exagero aqui a câmara, parabéns senhora presidente, fui presidente 

dessa casa e também dei os cursos de qualificação para os vereadores e assessor de 

vereadores. Porque tem que ter qualificação para saber o que faz dentro dessa casa. Eu 

acho que é correto e não tem nenhuma lei que impeça, e é legal, não tem nada ilegal, 

está tudo dentro da lei. Que nem diz o vereador, eu fiz 463 votos, confiaram em mim eu 

tenho que atender bem a todo município, não só aqueles, não posso me focar só ali, o 

município é grande, a extensão de terra é grande, os bairros são todos espalhados, o cara 

tem que andar. Peguem e vejam o salário do vereador hoje, é 5 mil e setecentos reais, 

imposto de renda, não temos gasolina não temos nada, quanto que sobra final do mês? 

Nada. Mas ninguém está fazendo curso para ganhar dinheiro, está fazendo para se 

qualificar. As pessoas as vezes confundem. Boa sessão a todos. Verª. Ieda – Saudou a 

todos. Vou me reportar aos cursos que os vereadores anteriores falaram, cursos legais, 

reconhecidos pelo tribunal de contas e pelo ministério público, porque tudo que eu faço 

na câmara tenho o parecer jurídico, tudo registrado e faço tudo dentro da legalidade. A 

gente respeita os vereadores que não concordam, cada um com a sua postura e inclusive 

vereador Jair, não é só os vereadores e os assessores, mas sim os funcionários dessa casa 

também fazem curso. É necessário sim porque a gente trabalha com o público, a gente 

precisa se aprimorar e eu vi em uma rede social que as pessoas se encarregarem de te 

enviar. Porque os vereadores não aprendem no Google? Bom, nós temos o doutor 

Google que responde tudo, mas nem tudo é verídico. Então nós não precisamos mais ter 

professor, os alunos não precisam mais ir à escola, porque tudo se responde ali. Mas a 

qualificação com certificado ela tem que ser presencial. E como dizendo que nós temos 

que nos qualificarmos e eu sou uma pessoa que gosto de me qualificar e eu enquanto 

presidente sim autorizo cursos assim como a prefeita também autoriza cursos para os 

seus funcionários e executivo, todos os funcionários e executivos de todas as secretarias 

fazem curso de aperfeiçoamento. Nós vereadores eleitos pelo povo, também temos esse 

direito de nos aprimorarmos. Até porque nós precisamos ter postura, postura jurídica 

que nem o vereador citou antes, nós temos que saber o que está certo e o que está errado 

e nem tudo a gente consegue aqui no dia-a-dia. Principalmente quando a gente é 

presidente, a nossa vida é tão corrida aqui dentro que tem dias que  a gente não 

consegue nem almoçar, parece para a comunidade que não, parece que vem em um livro 

pronto, não, cada situação é uma situação, tivemos várias situações inéditas em 2018 

nessa câmara de vereadores e parece que vamos fechar com chave de ouro até o final do 

ano. Situações inéditas que a gente tem que consultar jurídico, tem que ter parecer 

jurídico e nós temos que saber o que fazer. E eu gosto muito quando a gente senta na 

sala de reuniões que todos os vereadores tenham o seu parecer e não estejam omissos ao 

que está acontecendo. Feliz aquele vereador que tem conhecimento, que é autodidata e 

que estuda 24hr e lê e acha que não precisa curso. Enquanto eu presidente vai ter curso 

sim. Todos de conhecimento de tribunal de contas e ministério público. Ver. Renato – 

Saudou a todos. O nosso vereador da bancada do PTB está com problema de saúde, por 

isso está afastado e novamente não está presente. Está hospitalizado fazendo tratamento 

e dizer melhoras. Eu não poderia me omitir, isso não é meu costume, de fugir e ter medo 

de comentar qualquer tipo de assunto. Mas assunto com responsabilidade, assunto com 

o vereador dessa casa pelo quinto mandato, de sempre ter o posicionamento agradando 

ou não certas pessoas. Mas a vida pública é assim, nós temos que ter posicionamento 

para termos carreira política. É com tristeza que os fatos do final de semana, porque eu 

entendo que todos nós somos vereadores, com direito a errar e é muito fácil julgarmos e 

querer crucificar um ou outro vereador por suas atitudes. Mas eu entendo que cada um 

tem que assumir a responsabilidade de seus atos, pagar por aquilo que fez. Aqui eu fui 
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cobrado e alguns vereadores me mostraram, inúmeras mensagens cobrando um 

posicionamento meu com relação ao acontecido com o colega vereador. Parece que eu 

tenho o poder de julgar e condenar um ato falho de um vereador. Essa não é a minha 

função, quem vai julgar seus atos é o povo que elegeu este vereador que a comunidade 

agora cobra desse ato que sim, manchou o poder legislativo. Atingiu todos nós 

vereadores e a vereadora do município, porque qualquer canto da cidade que nós fomos, 

somos cobrados, as vezes somos debochados, outras vezes as pessoas querem 

informação e nós temos sim o dever de dizer que o vereador vai pagar por isso, pelo seu 

ato. Quando eu vejo o acontecido, eu sei que talvez o vereador esteja agora arrependido 

do que fez, dos atos talvez não pensados, mas eu não posso julgar o vereador e condena-

lo, repudio as atitudes dele, acho que foi muito infeliz o que aconteceu com ele, mas eu 

não posso, que nem foi solicitado, gravar posicionamento contra a pessoa porque não 

compete a mim. As redes sociais já estão cheias de coisas manchando a imagem do 

vereador, quer castigo maior que o teu nome ser colocado nas redes sociais denegrindo a 

tua imagem? Ele já está pagando pelo ato que ele fez, mas infelizmente nós não 

podemos fugir da realidade, ele fez. Acho que o MDB vai tomar atitude, afastando o 

vereador, até porque é suplente, do cargo de vereador, hoje como vereador ainda, para 

que ele possa pensar e refletir e não errar mais, porque é triste tu ir para a vala publica 

ser condenado por todas as pessoas por um ato errado, posicionamento errado do 

vereador que já está pagando pelo o que aconteceu. Eu entendo que nós vivemos em um 

momento que qualquer coisa, até tu passar acima um pouco da velocidade com teu carro, 

nós vereadores seremos condenados pela comunidade. 

REQUERIMENTO: Verª Ieda - No sentido de que seja realizada uma homenagem ao 

“Novembro Azul”, durante o Grande Expediente da Sessão Ordinária do dia 20 de 

novembro de 2018. Aprovado por unanimidade. Ver. Jocelino – Solicitou a inclusão de 

um pedido de indicação. Acatado. Verª. Ieda – Solicitou a inclusão de um pedido de 

indicação – Acatado. Ver. Jair solicitou a inclusão de um requerimento no sentido que a 

PL 027/19 entrasse na Ordem do Dia – Acatado. Ver. Leonardo - Solicitou a inclusão 

de um Requerimento no sentido que a PL 030/19 entrasse na Ordem do Dia – Acatado. 

Verª Ieda - Solicitou a inclusão de uma Requerimento no sentido que a PL 031/18 

entrasse na Ordem do Dia – Acatado. ORDEM DO DIA: PROCESSO Nº 1617/18: 

SUBSTITUTIVO AO PROJ. LEI   Nº   027/18   – Dispõe sobre parcelamento do solo 

urbano e dá outras providências. Aprovado por unanimidade.  PROCESSO Nº 

1517/2018: PROJ. LEI Nº 030/18 - Altera a área de uso urbano no municipio de Nova 

Santa Rita. Aprovado por unanimidade. PROCESSO Nº 1518/2018: PROJ. LEI Nº 

031/2018 – Altera o zoneamento em área de uso urbano no Munícipio. Aprovado por 

unanimidade. INDICAÇÕES: Ver. Leonardo - No  sentido  de   que  o  Poder  

Executivo  altere  o horário de verão nas repartições públicas (nos setores 

administrativos), tendo como base a Lei Municipal nº 1109/2013, com o seguinte 

horário de expediente: nas segundas-feiras das 12h às 18h; nas sextas-feiras das 8h às 

14h; e nos demais dias da semana expediente normal das 8h às 17h. Rejeitado por 6 X 2. 

No sentido de que a secretaria competente analise a viabilidade de implantar guardas 

patrimoniais nas escolas municipais, principalmente nas mais distantes do Centro do 

Município. Aprovado por unanimidade. Ver. Jair - No sentido de que a secretaria 

competente efetue a instalação de uma academia ao ar livre no Loteamento Popular, no 

beco de acesso entre a Rua “J” e Avenida Getúlio Vargas, bairro Berto Círio. Aprovada 

por unanimidade. Ver. Alexsandro - No sentido de que a secretaria competente fiscalize 

e faça o tratamento com medicamentos nos animais (cães) que vivem na área do Parque 

Olmiro Brandão, que se encontram com muitos parasitas. Aprovado por unanimidade. 

No sentido de que a secretaria competente efetue a colocação de uma parada coberta 
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com banco na Estrada Maria da Conceição Fraga (entrando na rua uns 80 metros) em 

frente à primeira porteira da direita de quem desce, bairro Granja Nenê. Aprovada por 

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

instalação de uma academia ao ar livre no Loteamento Recanto da Quinta, bairro Berto 

Círio. Aprovada por unanimidade. Ver. Rodrigo - No sentido de que o Poder Executivo 

estude a possibilidade de construir um Centro Administrativo. Aprovada por 

unanimidade. No sentido de que a secretaria competente providencie a instalação de um 

bebedouro na praça do Loteamento Recanto do Sol, bairro Pedreira. Aprovado por 

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

instalação de dois redutores de velocidade na Estrada Sanga Funda, um próximo ou em 

frente à Empresa Borrachas Faccini. Aprovada por unanimidade. No sentido de que a 

secretaria competente efetue a manutenção das tampas de bueiro e limpeza interna e 

externa dos mesmos em todas as ruas do Loteamento Céu Azul, bairro Berto Círio. 

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

efetue o conserto da calha da quadra de esportes da Escola Tiradentes. Aprovada por 

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

pracinha e uma academia ao ar livre na Estrada Itapuí, ao lado da Escola Treze de Maio, 

bairro Itapuí. Aprovada por unanimidade. Ver. Renato - No sentido de que a secretaria 

competente efetue o recolhimento de galhos e entulhos no final da Rua Dona Margarida, 

bairro Morretes. Aprovada por unanimidade. No sentido de que a Corsan realize o 

conserto da calçada no trajeto entre o reservatório da empresa e a Escola Estadual Barão 

de Teresópolis, bairro Morretes. Aprovada por unanimidade. PAUTA: PROCESSO Nº 

1579/18: PROJ. LEI Nº   033/18 – De   autoria   do   Poder      Executivo - Cria 

cargos no Quadro Permanente de Cargos do Município. Dada a 1ª pauta. PROCESSO 

Nº 1557/18: PROJ.  LEI Nº 056/18 – De autoria da Vereadora Ieda Maria Bilhalva - 

Institui a Galeria de Fotos dos Ex-Presidentes da Câmara de Vereadores de Nova Santa 

Rita e dá outras providências. Dada a 2ª pauta. PROCESSO Nº 1558/18:PROJ.  LEI 

Nº 032/18 – De   autoria   do   Poder   Executivo - Autoriza o Poder Executivo 

Municipal a regularizar o condomínio residencial de lotes denominado Condomínio 

Residencial Fazenda Interlagos. Dada a 2ª pauta. PROCESSO Nº 1568/18:PROJ. LEI 

Nº 057/18 – De autoria do Vereador Paulo Ricardo Vargas - Cria   gratificação   de 

natureza especial para motoristas do Município, que exerçam suas funções na Secretaria 

Municipal de Saúde. Dada a 2ª pauta. EXPLCAÇÕES PESSOAIS:  

Ver. Jocelino – Para encerrar volto na questão da vigilância, a questão da saúde ali, que 

de acordo com a secretaria de saúde está sim e vai ser tomado as devidas providencias. 

Hoje a vigilância tem os equipamentos só que depende de o estado vir aqui fazer a 

preparação e tudo mais, só que a gente não pode esperar o verão todo, então que seja 

feito logo sim um contrato emergencial com uma empresa capacitada para que seja 

tomada as devidas providencias para que seja resolvido. Quero falar sobre a questão do 

meu pronunciamento a respeito de diárias. Eu tento a mais de um ano explicar para os 

meus colegas da maneira mais educada possível, tentar entender; o problema não é 

curso, vereador tem que se qualificar, vereador tem que aprender, vereador tem que 

dialogar um com outro para que as coisas aconteçam, o problema não é o curso, o 

problema é o excesso da questão das diárias. Hoje eu faço faculdade de gestão pública, 

com meu dinheiro que é pago em dia e muito bem pago em dia. Nós gastamos aqui 

dinheiro público não para nós vereadores, nosso Datashow custou mais de trinta mil 

reais, só que esse Datashow semanalmente uma secretaria usa, a comunidade usa, a 

câmara dos vereadores usa. Qual a diferença em fazer o curso em Tapes e fazer o curso 

em Rivera, fazer o curso em Foz do Iguaçu e fazer aqui para 44 funcionários? Porque 

que os 44 funcionários, sendo que uns cinco são concursados, se gastarmos em torno, 
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vamos dar um número, em torno de 70 mil em diárias, 5, 10 mil reais é com servidor 

que fica na casa, o restante é gasto com assessor, vereador e esses polígrafos, esses 

aprendizados não é compartilhado, deveria ficar lá na secretara disponível, assim ó, 

todos os vereadores que entraram e que entrarão aqui nessa casa, não entram sabendo 

tudo, isso é fato, eu mesmo precisei e preciso muito dos funcionários dessa casa, 

precisei e preciso muito dos meus colegas vereadores, pergunto mesmo. E o problema 

não é fazer curso, o problema é o uso das diárias, é só esse o questionamento. Sempre 

há uma interpretação errada nessa questão, da questão que o vereador é contra curso, 

não, vereador não é contra curso, servidor tem que se qualificar, assessor, coordenador 

de bancada, vereador tem que se qualificar, até mesmo eu estou errado em fazer a 

faculdade antes de ser vereador, deveria eu ter concluído a minha faculdade antes de ser 

vereador, isso é o correto e eu sou franco em dizer isso aqui na tribuna para sociedade, 

mas o meu posicionamento na questão, volto a dizer, não é contra o curso, continuem 

fazendo curso, a questão é o usa das diárias. Pague do seu recurso mesmo, salário é em 

dia, temos aqui toda uma estrutura da câmara que a gente pode usar, a câmara de 

vereadores nos proporciona isso, então aproveitamos tudo isso que a comunidade paga 

para nós usufruir, isso aqui não é nosso, nem a cadeira, nem a mesa, nada disso aqui é 

nosso, é da comunidade que hoje estamos aqui, representando o povo, amanhã 

estaremos sentados na cadeira ouvindo talvez alguém da comunidade que vai estar aqui 

se pronunciando. Meu posicionamento sempre vai ser contra a questão das diárias, eu 

acho que temos condições sim, temos condições dos cursos serem feitos aqui ou em 

Porto Alegre que a gente tem um convenio com o IGAM que também são cursos muito 

validos e muito apropriados. Boa semana e boa noite. Ver. Renato – Nessa casa nós 

somos onze vereadores diferentes um do outro, cada um teu seu posicionamento. Eu 

costumo dizer sempre que vir para a câmara representar uma comunidade, estou no meu 

quinto mandato, que eu venho representar uma comunidade, respeito todos os 

vereadores como eu respeito o que eu tenho, mas eu tenho posicionamento, eu não vim 

aqui para fazer amigos ou pensar igual a alguns vereadores para agrada-los. É muito 

claro na minha vida e muitas vezes me torno polemico porque defendo algumas atitudes 

do poder legislativo e sempre quando posso defendo os vereadores porque sei do 

esforço de cada um. Nós entendemos e que possamos ter uma semana abençoada de não 

tantos atritos como tivemos essa semana, muitas coisas verdadeiras, muitas coisas 

inventadas, muitas fofas e conversas, que possamos ter uma semana tranquila, com 

bastante trabalho, não teremos feriado na sex-feira, trabalhamos na sexta e folgamos 

quinta, não teremos feriadão e é bom isso, vai ser produtivo. Mas nós temos que 

reconhecer aqui um pouco do conhecimento da função do vereador, que a câmara todos 

os anos bota seu orçamento anual, os 7% direcionado recuso do executivo que é da 

câmara de vereadores e a câmara também tem seu orçamento próprio, onde faz algumas 

projeções, projeção ano passado de fazer uma parte da estrutura da câmara, projeções de 

comprar um carro novo da câmara, que estava no orçamento e é criado uma rubrica para 

isso, criação para qualificação de vereadores e servidores, funcionários dessa casa, tudo 

isso está lá no orçamento da câmara, eu não vejo ilegalidade nenhuma de qualificar o 

quadro de servidores e propriamente de vereadores aprenderem, porque na vida pública 

todos os dias aprendemos algo diferente. Se tu me disser que vão abusar fazendo curso 

de qualificação, eu também sou contrário, mas cada um sabe onde aperta o sapato, cada 

um sabe do que precisa, cada um tem dificuldade num assunto ou outro e procura se 

qualificar naquilo que é mais fraco, que conhece menos. Portanto, eu sempre tive uma 

postura muito claro em relação a qualificação de servidores, não tenho problema algum, 

quem não compactua comigo que não gosta do meu pensamento, porque na vida pública 

e Nova Santa Rita cada 100 eleitores se três votarem em ti tu é vereador da cidade, com 
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3% e bem votado, 97 pessoas em um grupo de 100 não votando em ti e se 3% votarem 

tu é vereador com isso. Portanto, eu nunca me preocupei com o que pensam do meu 

trabalho, quando eu preciso me qualificar eu vou, não tenho que esconder nada porque 

vamos a curso quando tem que ir, quando é necessário, tem vereadores que acham que 

não precisam participar de curso, não vão. Naquele grupo que é contra a qualificação de 

servidores, claro que é normal as pessoas baterem palmas para ti, achar que tu és o cara, 

como aqueles que entendem teu trabalho e acham que tu tens que te qualificar. Eu 

sempre me qualifiquei, não tiver problema nenhum, prova disso que tenho cinco 

mandatos na casa. O meu leitor não me julga, me julga pelo meu trabalho, respeito 

quem não quer ir. Esse ano não fiz nenhum curso de qualificação, achei que não era 

necessário, ano passado eu fiz. Ver. Jair – Saudou a odos. Quero aqui também dar os 

parabéns para o vereador Alex que hoje está de aniversario, parabéns, muitos anos de 

vida, mas tu não vais escapar da carne bicho veio. Eu vou nesse ritmo, nesse ritmo de 

diárias. Eu em 2015, eu era novinho na câmara de vereadores mas com a experiência 

grande, fui chefe de gabinete em 2008 e daí nós tínhamos uma votação do IPTU, porque 

não queria mexer porque era política e não queria ganhar a eleição e não sei o que, e 

sofri uma pressão, o Jair é vereador suplente. Eu sofri uma pressão terrível, até diz 

assim ó, quem votar a favor o IPTU da cidade não vai se eleger, e aquela conversa 

andava e eu dizia, se eu não me eleger não tem problema nenhum, mas eu tenho que 

votar no que eu acho que é certo, que nem o vereador Renato disse aqui, tem vereador 

que iria se eleger de novo e desistiu, porque votou a favor do IPTU, não sei se ficou 

com medo de concorrer ou não mas eu tinha certeza que ia se eleger, não concorreu, eu 

fiz três vezes mais votos do que eu tinha feito na primeira, fui o terceiro mais votado do 

município e o segundo do partido, esse filme eu já vi, quer ver como é fácil então, se 

fosse tão fácil, eu não estou criticando vereador aqui, cada um tem uma opinião, eu vou 

sair agora e começar ir nos bairros a dizer assim, hoje nós temos duas secretarias eu vou 

reduzir para quatro, meu povo aqui nos bairros, eu aqui em Santa Rita tenho tantas 

secretarias, vou trabalhar com quatro secretarias, mas eu não vou conseguir, mas eu 

quero mudar porque não vai ter mais diárias também, o prefeito não vai mais a Brasília, 

vai só pelo Google, será que o povo não vai votar em mim e não vou ganhar prefeito da 

cidade, talvez, mas eu não vou conseguir cumprir, é a mesma coisa o vereador, se não se 

qualificar, como vai pôr um projeto, que tem projetos polêmicos. EU procurei me 

qualificar, porque isso, porque aquilo, porque voto simples, eu não sabia, não tenho 

vergonha de dizer, eu não nasci sabendo, por isso tem que ter a qualificação, não pode 

ter abuso que nem disse o vereador Renato, eu vou continuar fazendo os cursos, minha 

comunidade está contente, meus eleitores estão contentes, eu compro com meu papel, 

eu vou lá tomar um chimarrão com eles, o que eu puder ajudar como vereador. E vou 

continuar fazendo, quando vezes eu achar que for necessário, e a presidente que governa 

a casa autorizar, eu não vou deixar de me qualificar, tenho certeza que Canoas também é 

assim, eu acho que tu pega realmente bastante coisa nesses cursos, são sérios esses 

cursos, aprende mesmo. Que nem eu dei os parabéns para a presidente, quando eu fui 

presidente dessa casa eu qualifiquei também, dei qualificação para os servidores, para os 

vereadores, para os assessores, eu dei para todos. Sem abuso, tudo certo. Quero aqui 

Robozinho dar os parabéns para a secretaria de obras, pelo belo trabalho. Jorge meu 

assessor que corre bastante também. E dizer que começou mais uma reforma, um 

aumento da brigada militar, essa semana foi dado o início, eu fui conferir o pessoal ali 

trabalhando.  

Ver. Alex – Uso amis uma vez a tribuna e queria dar uma saudação especial ao vereador 

Santana, meu parceiro, que eu acho que na política existe o que eu e ele estamos 

construindo que é a parceria, a lealdade. Quando o Santana me procurou pela primeira 
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vez, isso já faz um ano, foi quando ele era pré-candidato a deputado estadual, e ali nos 

conhecemos e a parceria começou, depois ele retirou o nome dele porque pensamos e 

conversamos e achamos melhor não colocar o nome naquele momento, mas a amizade, 

parceria e lealdade continuou e mostra aí que é meu parceiro e estamos construindo uma 

grande amizade. Isso na política é o total diferencial, hoje o que tem muito é 

oportunismo. Te dou os parabéns, tenho tu como meu amigo e vamos por longas e 

longas datas cultivar essa amizade porque é verdadeira. O meu posicionamento 

referente a diária, referente ao posicionamento do vereador Cabeludo, meu 

posicionamento eu já mostrei em tribuna e o posicionamento do vereador quando tem 

posicionamento, isso vai para as redes sociais e a comunidade fica por dentro de tudo 

que se passa nessa câmara, então eu pretendo sempre continuar com meu 

posicionamento, baseado sempre pelo bem da comunidade, vereador com atitude e 

personalidade, esse sim vai longe na vida pública e é assim que eu quero me dedicar 

dando orgulho para o meu chefe de gabinete, para a minha assessora, para o João que é 

meu parceiro e para as demais pessoas que acreditaram em mim e fizeram eu o segundo 

vereador mais votado do município com 503 votos. Para essas pessoas eu prometo aqui 

em tribuna que eu jamais vou decepcionar e fazer alguma coisa que o vereador não deve 

fazer. Mais uma vez eu deixo claro aos meus demais colegas, cada um tem uma 

personalidade e cada um tem uma ideia e quem vai decidir se o vereador está certo ou 

errado pelos seus atos é a comunidade em 2020. Eu queria dizer para vocês que hoje é 

uma data muito importante, eu cada diz vou aprendendo mais um pouco e hoje estou 

com 44 anos, estou fazendo hoje 44 anos e vou fazer amanhã uma festa lá na igreja 

Nossa senhora do santo rosário, quem simpatizar com a minha pessoa e quiser comer 

um bolo comigo lá, vai ser bem recebido porque eu acho que a gente constrói 

respeitando tudo que é sigla partidária. A divergência aqui a gente briga pelo que acha 

que é certo, mas o coração da gente é a melhor forma de mostrar que não existe 

rivalidade política e sim divergências. Eu também quero convidar os vereadores, se 

quiserem se fazer presentes lá, participem lá porque eu acho que é legal e a gente tem 

que mostrar que a política verdadeira é aqui dentro, mas lá fora somos amigos, um 

respeitando o outro. Se vocês forem lá vão ser muito bem recebidos porque tenho 

carinho e admiração por ada um de vocês. Boa semana a todos, um abraço para o meu 

parceiro e que possa te ver lá.  

Ver. Leonardo – Gostaria de falar um pouco sobre a minha indicação que foi rejeitada 

pelos colegas, deixar bem claro que a indicação, como eu digo sempre, o vereador ele 

não se dieta na cama dele e diz vou fazer uma indicação, não, todas indicações que a 

gente costuma atender são solicitações da comunidade, então a minha indicação foi feita 

através da solicitação da comunidade e na solicitação eu coloquei que os setores 

administrativos, porque eu acredito que as obras deveria ser esse horário sempre, porque 

eu acho que as obras daria mais rendimento o serviço, se eles de manhã e quando 

voltassem já voltasse em definitivo, do que sair de manhã 8hr, volta perto do meio dia, 

depois volta uma e pouco da tarde, recolhe 5hr, acho que as obras poderia ser esse 

horário definitivo. Mas o entendimento dos colegas vamos respeitar. Queria fazer outra 

observação, essa mesma pessoa que me fez essa solicitação me comentou hoje que um 

funcionário da prefeitura ganhou uma gratificação de 80% e aí nós vemos um caminho 

inverso de economia, estamos economizando em tempo e tem um funcionário que 

ganhou 80% de gratificação. Acho que nesse tempo de horário de verão como é por 

economia nós podíamos conversar com a prefeita, nós todos os vereadores da base, que 

então nesse período de horário de verão como é para cortar despesas, que não se de 

gratificação para nenhum funcionário, acho justo, se nós temos que cortar despesas, 

então cortamos também a gratificação. Eu sou do setor privado e penso assim, o meu 
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funcionário que trabalha comigo ele vai agregar mais alguma função que é mais do que 

ele está executando, ele merece a gratificação, mas dar uma gratificação para o 

funcionário, por exemplo, eu tenho motorista, ele faz sempre o mesmo itinerário, roda 

300km por dia, ele tem o salário dele, vou te dar mais mil reais para tu fazer os mesmo 

300km, vou chegar e dizer assim, nós vamos esticar essa tua rota e vou te dar um pouco 

a mais, tu vai trabalhar mais, setor privado funciona assim, setor público ainda não 

consegui entender, essa sistemática, mas tudo bem. Como disse, são dois poderes, 

executivo e legislativo, a gente faz nossa parte aqui, a prefeita faz a dela como bem 

entender, mas eu acho que seria justo sim nesse tempo de horário de verão não ter 

gratificação. Eu penso que a comunidade não pensa assim, porque essa mesma pessoa 

que me fez encaminhar essa indicação do horário de trabalho, do administrativo, deixar 

bem claro que o pessoal das obras trabalha de sol a sol e o sol hoje ele castiga a gente, 

deixar bem claro, setor administrativo. Inclusive um funcionário do administrativo disse, 

Leonardo gostei da tua indicação, estou cheio de serviço para fazer lá e não estou dando 

conta, um funcionário do administrativo, então não é geral esse repudio a minha 

indicação, mas respeito a colocação de todos e acho que deveríamos conversar com a 

prefeita para esse meio tempo de horário de verão não ceder essa gratificação. 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 quinze 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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