
                                                                                                                                                                                                                                                                      1 

ATA Nº 007/2020 – 6ª SESSÃO ORDINÁRIA – 28/MARÇO/2020 – Ao vigésimo  

oitavo dia do mês de março do ano de dois mil e vinte na sede da Câmara de Vereadores 

de Nova Santa Rita, realizou-se a quinta Sessão Ordinária, do quarto ano da sétima 

legislatura, com a presença de todos os vereadores exceto o Vereador Paulo Vargas. Nesse 

momento o Presidente Jocelino Rodrigues, deu início aos trabalhos às dezesseis horas 

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

REPUBLICANOS.  GRANDE EXPEDIENTE: Ver. Ildo Maciel da Luz / Ver. Leonardo 

Vieira / Ver. Joselino Rodrigues / Ver. Jair de Oliveira / Ver. Alexsandro Ávila / Ver. Paulo 

Vargas / Ver. Rodrigo Aveiro / Ver. Mateus Marcon /Renato Machado / Ver. Guilherme 

Mota e Verª Ieda Bilhalva. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Ver. Paulo Vargas / Ver. 

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

Ver. Jair de Oliveira / Ver. Guilherme Mota / Ver. Rodrigo Aveiro / Ver. Alexsandro Ávila 

/ Ver. Ildo Maciel da Luz e Ver. Mateus Marcon. EXPEDIENTE: Foi feita a leitura do 

Boletim nº 007/2020. COMUNICAÇÃO DE LIDERANÇA: Ver. Alexsandro Ávila -

Saudou a todos os presentes, saúdo todo o pessoal de casa que pelo meio da rede social, 

fica mais fácil da gente conversar e saber o que se passa na câmara de vereadores e o que 

se passa no nosso município. E eu fico muito preocupado chateado,  e ontem caminhei 

aqui no município fui ali há um prédio onde uma  o município mais uma vez, tá alugando 

um prédio no valor de R$13.000,00 que já vinham com compromisso há mais de meses 

e não postou no  portal da Transparência para que todos pudessem  acompanhar  e ver 

realmente o que está acontecendo. Mais ontem eu me desloquei para  o estabelecimento 

onde vi um carro da prefeitura que estava um carro da manutenção fazendo melhorias ali 

fazendo tinha pessoas fazendo orçar e fazendo melhorias naquele estabelecimento, eu fico 

extremamente chateado com a má gestão desta administração porque a gente vê 

empresários a gente viu há poucos dias farmácia São João dando aí três toneladas e meia 

de alimentos para ajudar o município e a gente vê o descaso com dinheiro público 

alugando um prédio para que se ver aqui o tem um aluguel de um toldo para fazer ali a 

estrutura para fazer o pessoal que tem COVID tendo uma estrutura pronta na entrada do 

assentamento O que foi doada para fazer o complexo de saúde instalar estrutura toda do 

prédio pronta e o município pagando R$ 21.000,00 de toldo e banheiro nós lutando para 

ajudar as pessoas carentes e o nosso e o nosso  está município passando com dificuldade 

a gente ver o empenho da Defesa Civil da Defesa Civil e a 20 V o pessoal com a torneira 

aberta brincando é lamentável ver essa Tribuna e ter que falar isso entrei dentro do prédio 

que está pronto e encontrei mais de 20 ar condicionado de 12000 mil btus  é brincadeira 

isso é prioridade os vereadores da base do governo que defende esse governo eu não vi 

nenhum defendendo na rua saindo na rua e fazendo alguma coisa realmente para, para 

comprar para fiscalizar a saúde aí eu vou ir lá e me deparo com 20 ou mais ar-

condicionado tá ali vão no meu face tá ali para vocês verem eu não tenho que mentir para 

ninguém e o prédio tá li se eu tiver que mentir se se eles não botaram no portal da 

transparência por que estão manipulando e mentindo a comunidade, mais daqui uns dia o 

prédio está ali sendo usado pelo Secretaria da Saúde isso É vergonhoso vendo os 

empresários tentando ajudar o município e escutar um Vereador numa rede social 

relatando a falta de compromisso desta  gestão com cada atravessando uma dificuldade 

tão grande e ver a torneira aberta assim gastando R$21.000,00 em todo e banheiro e tendo 

uma estrutura pronta para ser usada e dando muito mais qualidade para o pessoal da Saúde 

da linha de frente que tá ali atendendo pessoal na chuva no relento, debaixo daquele toldo 

pegando aquela friagem toda na madrugada ali eu quero que um vereador da base do 

governo vem aqui e diga que eu estou mentindo em tudo que eu estou falando porque não 

é verdade que não tem ar condicionado, que não vão alugar prédio e que os todo é de 

graça que não é R$ 21.000,00, eu quero que venha qualquer um vereador aqui você que 
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está acompanhando em casa e isto a transparência, esse é o compromisso, eu quero ver 

os vereadores vim aqui e defender ,  o que não tem defesa´, é lamentável eu ter que vir 

aqui  desabafar.  Espero realmente que usem aquela estrutura quanto mais rápido possível 

entreguem esses toldos que esse dinheiro para economizar e esse dinheiro seja investido 

para quem realmente precisa.Ver. Guilherme Motta- Saudou a todos os presentes, 

retornamos à sessões legislativas após um período de muito bem este estipulado pela mesa 

diretora a qual determinou a qual nós vereadores deveríamos seguir  às orientações 

mundiais de saúde visando a segurança não só da questão as que estão na rua nas família 

da pessoal do grupo de risco infelizmente nos grupos de hoje no profundo pesar e tristeza 

eu venho informar que infelizmente o Brasil quebra o recorde, de morte estamos com 

quase quinhentas pessoas morrendo por dia e isso é muito triste, Isto são perdas só reforça 

a necessidade das políticas públicas e principalmente das orientações dos órgãos 

competentes devem ser seguidas à risca por que digo isso porque,  Sr. presidente, como 

líder da bancada do MDB retornando a esta casa nós temos é nova diferente, nós temos a 

volta do meu querido amigo secretário Jair que retorna à casa após ter se imbuído de uma 

missão e eu quero lhe parabenizar pois quando existe muito bem a pasta de serviços 

públicos a qual esteve a qual esteve à mais de dois anos à frente do processo foi um ano 

o senhor deixou um legado importante para a nossa comunidade também aqui em nome 

do MDB em forma oficial ,agradecer ao vereador presidente da câmara pelo período que 

esteve conosco no partido e desejar muita luz e sucesso na sua nova caminhada no seu 

novo partido político por fim para encerrar, eu quero dizer citando ‘Ulysses Guimarães  

que a grande arma grande político é o esforço a perseverança o trabalho constróis uma 

carreira”. Eu digo isso me dirigindo a minha colega   de bancada Vereadora  Ieda , eu 

sempre lhe admirei enquanto mãe e também contos secretária como professora que fizeste 

um grande trabalho na secretaria de meio ambiente e deixou também de legado para o 

povo de Nova Santa Rita não tenho dúvida nenhuma pelo que conversamos curto espaço 

de tempo em que somos colegas de bancada porque temos um pensamento muito alinhado 

seguimos as diretrizes partidárias que primam, quanto política, dê razão sem estrelismos 

quanto entendimento de diálogo será um grande prazer ter a senhora comigo compondo 

a bancada para mim é uma honra ter  na bancada do nosso partido a única mulher 

vereadora eleita dessa cidade encerro citando um grande político. Teotônio Vilela político, 

mais honesto do que esse país teve, ele dizia que, “Não a nenhuma o que os sonhos e o 

progresso ele deve ser ele deve estar em todos nós, pois não nenhuma realidade sem antes 

ter sonhado com ela.” , que neste novo período a senhora deve se sonhar muito que muitas 

realizações política a realidade, bem-vindo ao MDB e vamos se construindo uma cidade 

melhor muito obrigado vereador.Ver. Rodrigo Aveiro- Saúdo a todos presentes, quero 

parabenizar os vereadores que estão voltando essa casa, vereadora Ieda e o vereador Jair, 

pelo trabalho que cada um realizou nas suas secretarias.  quero dizer a todos vocês que 

tenhamos êxito nessa jornada nesse esse novo desafio que assombra o nosso país e o 

mundo e eu fico também da mesma maneira fico feliz que o nosso município a gente não 

tem nenhum caso de COVID 19 e aqui no município de Nova Santa Rita, tomadas 

medidas os decretos sobre a responsabilidade de cada um o que a cidadão de nosso 

município e a importância desta quarentena de todos nós manteremos os devidos cuidados 

ao fim desta pandemia acredito que o ciclo, vai ser longo, um grande momento de reflexão 

para todos nós como os estamos vivendo a maneira de como estamos agindo o que a gente 

pensa para o futuro esse tempo também de resguardo o vereador disse não tem visto muito 

vereadores andando por aí na rua eu tenho muito respeito e tenho muito amor a mim e a 

minha família e a todos vocês por isso é uma das atitudes que eu evitei de não estar me 

expondo eu sei que é uma situação muito delicada e muito séria que não é minha maneira 

de fazer política eu não venho aqui para fazer nem uma política demagoga e de baixo 
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escalão Eu não eu não sou vereador de fazer milagre e videozinho que eles mesmos foram 

contra a saúde votaram contra a UBS aqui da saúde do centro foram votaram contra o PS 

lá do caju entre outras votações importantes para o município agora querem vir fazer lives 

e vídeos querem se promover politicamente o povo não é bobo não tá na hora de o povo 

começar a marcar na paleta esses nomezinhos,  por que se acha o bam bam bam. Por que 

tem a solução de tudo a gente tem que ter um pouquinho mais de humildade e tá faltando 

em alguns vereadores aqui que não são tudo isso que agem de má fé com política anti-

sociais e mentirosas faltam com respeito com vereadores assim como faltaram com o 

nosso amigo nosso companheiro Zé Rosales, humilhando muitas vezes quando ele era 

suplente eu não concordo com isso a gente não é ninguém nessa vida amanhã ou depois 

o mundo eles giram uma bola a gente vai se encontrar a gente pode estar em outra posição 

e precisar um do outro a gente pode ter um pouco mais de compressão e respeito com as 

pessoas primeiramente pensar me respeite e não em política é um desabafo que eu venho 

fazendo é o que eu penso que esse momento sirva para reflexão, que seja feita uma política 

de construção aqui na nossa cidade, que é muito fácil vir aqui criticar e dizer que está 

ruim mas tem que ter responsabilidade uma administração pública quando muitos tiveram 

a oportunidade de estar lá atrás com a caneta na mão não fizeram por isso que cidade está 

atrasada do jeito que está, uma boa sessão a todos. GRANDE EXPEDIENTE: Ver. 

Jocelino Rodrigues - Saúdo a todos  presentes, Eu vou falar sobre o recesso e quero 

parabenizar o aliança o que teve a coragem de ali fazer um abaixo-assinado e apresentar 

tanto no executivo como legislativo e pedir no legislativo e com regras  no município no 

comercio quero me manifestar e dizer Sr. Presidente, que estou muito chateado com a 

diferença que há entre a alguns mercados nós temos um mercado que cumprir regra o 

tempo todo com álcool em gel com a máscara e fica alguém responsável na porta pegando, 

exatamente 100 metros, depois o amigos do rei  não estão nem aí ou, é pra todo mundo, 

ou  não é para ninguém, o comércio precisa voltar sim  e não é com, sacola básica que 

nós vamos resolver o problema do município de forma alguma as pessoas querem 

trabalhar querem  as pessoas querem dignidade a gente sabe da situação desse país que é 

muito delicada a gente sabe da questão ,da saúde do SUS que também é muito delicada 

mais é preciso retornar ao trabalho aos poucos com cuidado com fiscalização com 

cobrança de todos sem, diferença alguma as pessoas precisam,   sobreviver pagar os seus 

boletos é isso que elas buscam, fico muito triste o que algumas pessoas do município que 

a gente não pode botar a todas no mesmo saco de farinha, mas fico muito triste  ao saber 

e receber denúncias pessoas que estão lá na fila da  Defesa Civil se aproveitando doações, 

de empresários que estão tentando ajudar, pegando ali sacolas básicas elevando, o senhor 

mercadinho e vendendo, muitas vezes trocando por bebidas, pessoas dizendo precisando 

muito leva para  seu dois três filhos ali para comprovar e ao chegar em casa muitas vezes 

mais  sacolas não chegam em casa fica no meio do caminho trocadas por bebidas 

retornando na próxima semana e se aproveitando o novamente da situação o dono de um 

supermercado o dono de uma Ferragens o dono de uma farmácia,  que pode continuar 

aberto com os seus empregados pode falar, mantendo as suas contas em dia que também 

quer colaborar vem, ali fazer sua doação e as pessoas não sendo humanas não pensando 

no seu eu pensando  no seu próximo somente no seu umbigo e acaba fazendo esse tipo de 

coisa isso muito me entristece é isso é a minoria é um momento de união é um momento 

de colaboração como diz o diretor desta casa se todo mundo fizesse a, sua parte e todas 

as partes foram feitas, se cada um se deu um pouquinho se cada um fizer o seu papel 

juntos e iremos passar por esta situação, eu acredito que tenho muita fé que logo ali será 

só mais uma página na história, é uma página muito triste infelizmente, o números de 

mortes, no Brasil vem aumentando mas aos poucos precisamos retornar trancados em 

casa todos nós não vamos resolver o problema mais aquele que realmente precisa, estar 
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em casa que, não precisa sair o idoso pessoas do grupo de risco enfim, fica em casa é mas 

aquele que têm saúde e que se cuidando pode voltar o seu trabalho às suas atividades aos 

poucos podem retornar,  peço senhores Vereadores peso executivo sensibilizem não é um 

ato político mas que volte chamem os, empresários converse e cobre algumas ações deles 

que nós também estamos fazendo o nosso papel de fiscalizar para quê logo o para ontem 

o comércio volte a funcionar normalmente com algumas  precauções aí, muito obrigado 

e uma boa sessão. Ver. Alexsandro Ávila - O senhor presidente, para que me acompanha 

e agora no sentido de desabafar como vereador Pedal, usou espaço do tribuna e falou 

referente a desabafo eu venho aqui desabafar e dizer o que realmente a baixo e o que que 

realmente eu me propus a fazer quando coloquei o meu nome a ser um pré-candidato a 

vereador e fui o segundo vereador mais votado deste município e digo para os demais 

vereadores aqui e não vim aqui para fazer amizade com ninguém, eu vim aqui para 

trabalhar para fiscalizar e não ser parceiro do executivo agora a gente vê vereadores 

fazendo parte do governo e tendo lá dentro vários empregos do lá dentro da prefeitura eu 

vejo esses mesmos vereadores que vem aqui nessa tribuna e querem defender e dizer que 

é mentira não tem mentira não fake e aonde eu ando é filmado e mostra para todo mundo 

aquilo não é montagem eu não botei ar condicionado ali dentro. Eu não aluguei prédio eu 

não aluguei toldo, eu não estou aqui mentindo e não estou aqui brincando agora vocês 

cada cidadão eu quero ver se esses vereadores que vem aqui eu quero ver se eles vão dizer 

que esse, vereador tá mentindo quero ver se eles estão na rua trabalhando fiscalizando 

porque eles não podem fiscalizar porque eles tão comprometido até o pescoço eu vou 

citar aqui a vereadora Ieda que se elegeu como vereadora saiu daqui e assumiu um cargo 

de secretária largando seu compromisso aqui dentro que ela disse no primeiro dia de 

sessão e que ela era autoridade está nos altos para quem quiser ver ela saiu da secretaria 

ela saiu da secretaria recebeu R$ 27.000,00  de indenização como é que ela vai fiscalizar 

e cobrar a saúde ela saiu no dia 27 de 04 ano de  2020 no dia 09  do 3 de 2020 que ela 

sabendo que ia sair ela foi para um curso e gastou R$ 2.465,00  diz para mim como é que 

um vereador da base do governo vai criticar se ele está comprometido até o pescoço essa 

é a nossa diferença essa é a nossa diferença eu sou 100% comprometido com a 

comunidade não tenho nada desse governo reconheço secretário, que trabalha e reconheço, 

pessoas e pessoas que trabalham desde pessoas que trabalham nessa administração e 

reconheça o trabalho do vereador Jair que me atendeu e nunca questionei e cobrei o 

vereador realmente trabalha, já diferente da Vereadora Ieda, que não conseguiu tirar uma 

cadela do paradão que a mais de ano as pessoas vem pedindo daí vem o reforçando e daí 

eu venho dizendo porque,  eles são comprometidos e não podem. No dia 11/ 2019 foi 

mais um curso da vereadora Ieda R$ 3.698,00 aí eu encerro dando a vereadora Ieda, como 

um exemplo o vereador Guilherme do vereador pedal o vereadores que são da base do 

governo que defende de unha e dente, este é um desabafo como vereador Pedal, disse, 

essa é a nossa diferença aí eu posso dizer para cada cidadão de casa e para cada vereador 

que têm compromisso com seu mandato aqui dentro dessa casa que esse vereador já mais 

vai estar do lado e dos candidatos buscando a reeleição trabalhando desta maneira 

ignorando o direito de cada cidadão e pensando Só no seu umbigo defendendo os cargos 

que existem dentro da administração  então dessa forma encerro a minha fala,  e como 

disse o vereador Pedal tem uma boa reflexão, e vejam a grande diferença de ser um 

vereador de oposição que tem seu mandato, para os vereadores que são  comprometidos 

com os cargos que têm dentro da administração , essa é nossa diferença. Tenha um bom 

pensar.Ver. Rodrigo Aveiro - Pessoal eu volto essa tribuna no medida de passar uma 

informação que a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e irá entregar de a partir 

do mês de maio kits de alimentação para famílias de estudante em situação de 

vulnerabilidade social as entregas serão mediante agendamento com as famílias que 
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receberam o benefício a partir das listas organizadas das equipes diretivas das escolas 

inicialmente serão contempladas as escolas turno integral após as demais escolas 

representa representantes do conselho de alimentação escolar estarão  acompanhando 

estratégico para estão sendo elaborados kits de acordo com a renda per capita da 

modalidade de ensino conforme a lei 13987/ 2020 e resolução FNDE,    as escolas de 

turno integral farão a entrega às famílias que deverão assinar o termo de recebimento um 

documento encaminhado às suas comunidades todas as medidas de segurança que diz 

respeito serão seguidas respeitadas tais como o uso de equipamentos de uso de segurança 

de distanciamento entre as pessoas envolvidas e beneficiadas com ação essa é uma medida 

que vai ser adotada pela administração do município pela secretaria de educação e cultura. 

vem a beneficiar esses alunos vulnerabilidade carência, nada mais justo esta merenda já 

está sendo foi contratado já tem já tem um termo como o município de contrato então eu 

acredito que vai ajudar muitas famílias o leite bolacha frutas pães vão ser cedidos por quê 

temos muitas crianças carentes no município as únicas refeições que elas fazem no dia 

são na escola então isso é uma realidade que corta mesmo o coração das pessoas e vejo 

que o vereador veio aqui acha não importante auxiliar com cesta básicas. Eu acredito que 

a importância sim através da Defesa Civil e da assistência social como já vem sendo feita 

as distribuições no CRAS pois como essa pandemia atingiu muitos pais de famílias muitas 

empresas muitos comércios eu sou a favor sim que o comércio fiquem abertos mais 

população tem um pouco de receio com as proteções de continuação de conscientização 

muitos mercados dando para o seu funcionário, vejo que não estão levando muito a sério 

não utiliza a máscara nem um álcool gel e não terem  à disposição nos estabelecimentos 

eu acho que a gente tem que cobrar de Defesa Civil e isso nós mesmos temos que está lá 

fazendo essa conversa essa cobrança mas está faltando sim um pouco de conscientização 

da população o pessoal leva um pouco mais a sério que ainda o nosso município não 

chegou ainda essa doença e que tomara Deus que não chegue mas eu acho ainda que a 

medida que o tempo vai passando a essa mudança de temperatura outros vírus como HN1 

a própria dengue que aumentou muito no estado vai deixar o povo mais em alerta as 

medidas que vem sendo tomada pela secretaria da saúde conforme decreto municipal vem 

acompanhando a companhia dos decretos estaduais e Federais e isso também não está 

acontecendo no nosso país e a facilidade de nós termos a informações está acontecendo 

em todo mundo. Ver. Mateus Marcon - Quero saudar o vereadores que retornaram a casa 

a vereadora Ieda Vereador Jair, Vendo um pouco que nós vivemos hoje no Brasil no 

mundo vejo pessoas que querem abrir comércio claro que muitos comércios vão passar 

por muitas dificuldades nessa crise também nós não vemos nenhuma alternativa do 

governo federal para tentar manter esses empregos ajudar essas empresas para que não 

quebre para que a crise não seja ainda pior ao invés ao invés disso ver o presidente em 

meio a uma pandemia que nós já passamos de 5 mil mortes no Brasil infelizmente tá 

querendo proteger seus filhos enquanto isso nós vimos do lado o presidente da Argentina 

que fechou todos os comércios que seguiu as regras da OBS que a Argentina não chegou 

ainda nem os 200 mortos eu acho que nós temos começar com não precisar Abrir nós 

temos que ter um governo federal que atue ajude essas empresas e o governo do estado 

que ajude nós temos um governo Governador que fala bonito mas fazer não faz nada 

temos muito a mídia aqui eu acho que a prefeitura está assim de parabéns temos que ainda 

mais aumentar a fiscalização porque podemos abrir comércios hoje mas logo ali na frente 

podemos ainda passar no tempo ainda maior podemos ter essa pandemia ainda pior no 

Brasil se hoje nós temos com 5 mil mortos com algumas restrições nós podemos ter essas 

mortes cada vez maior como do vereador chegou 500 mortes no Brasil em um dia e se é 

muito grave país como na Itália o prefeito de Milão foi um dos prefeitos que queria reabrir 

todos os comércios que dizia que isso não era nado se arrependeu está muito arrependido, 
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hoje e todos nós vimos o que aconteceu na Itália o presidente dos Estados Unidos Donald 

Trump passa de 50 mil mortes eu acho que nós temos que seguir sim à risca as regras da 

OBS as organizações da mundial da saúde era só essas minhas palavras uma boa sessão 

a todos. Ver. Renato Machado -  saudou a todos os presentes, A colega vereadora a volta 

do Vereador Jair que foram legitimamente eleita lá na última eleição trocando ideia 

trabalhando com vocês mas eu não poderia deixar de passar em branco esse momento 

aqui gostaria de saudar os assessores , no meio que estamos dessa pandemia e tenho 

muitas discussões infelizmente nossa cidade e nós temos tivemos aqui paralisados desde 

o dia 24 de Março voltando hoje um mês e quatro dias da pós retornando a essa casa nós 

vereadores trabalhando internamente mas não aberto ao público não tendo atendimento à 

população ao público, porque a nossa segurança a nós e aos moradores desse município 

nós entendemos a necessidade o comprometimento de buscarmos a produção nossa e das 

pessoas que nos cercam no dia a dia quando nós pensamos em nos proteger no nosso circo 

na nossa amizade anda conosco na cidade portanto é muito difícil a gente sabe a 

necessidade de abrir os comércios ou pequeno grande o médio as empresas do nosso 

município os estabelecimentos comerciais da nossa cidade dá as pessoas daí aos dias vai 

começar a faltar alimento nas suas casas e já está faltando mas nós entendemos a 

necessidade sim de retomar aqui sim começa a casa está retomando as atividades com 

bastante segurança e bastante segurança e proteção porque nós precisamos estar sim com 

saúde para começar a trabalhar nós entendemos que esse Coronavirus 19 que veio para 

massacrar as famílias para trazer uma desgraça muito grande para a saúde do povo 

brasileiro e do mundo não é só nosso município e nossa cidade nosso país em geral, mas 

a gente vê também e vê com tristeza alguns que muitas vezes vieram nessa casa nos 

criticar Ver. Jair Oliveira -  criticar nosso trabalho e agora usando da desgraça da 

população já eles como pré-candidatos a vereador se sair eleição em outubro usando 

pessoas do bem que dou material panos tecidos para fazer máscaras que costureiras 

fabricam máscaras de graça para depois os pré-candidatos trocar comida essas máscaras 

para fazer campanhas políticas esse tipo de gente que vem nessa casa criticar o trabalho 

dos vereadores tenho nada para defender trabalho de nenhum vereadora e compactuo, 

com Vereador Alex não vim para sua casa para fazer amizade já estou há 20 anos no final 

do ano nesta cidade portanto, eu acredito essa não é atitude correta e aqui eu sei o trabalho 

de cada um dos senhores vereadores os seus envolvimentos das suas ajudas perante a 

comunidade trazendo melhorias trazer o remédio trazendo comida ajudando a 

comunidade que está precisando eu sei que cada um de vocês e respeito cada um colega 

vereador que trabalha na sua casa em prol da comunidade aí vem os futuros criticar na 

ruas e nas redes sociais o que que os vereadores estão fazendo imagine se nós postar todos 

os atos de bondade que nós fizemos nessa cidade, cada farinha de arroz que tu se tu der 

que tá passando fome tu for lá e tirar uma foto,  ah, mas aí vão ser criticado é tão querendo 

fazer política tão dando comida para dizer que são candidatos logo ali na frente aí eu vejo 

ali do outro lado pensou as que nem eu frisei aqui ganhando duas ações de tecido 

ganhando doações de fabricação de máscara ganhando rancho de fábrica de empresários 

com toda a dificuldade eles estão ajudando da forma que eles podem porque a fome é 

triste as pessoas às vezes chega na hora do almoço não ter te comer é triste gostaria de 

aqui também para parabenizar um grupo de funcionários lá da  Escola Victor Aggens,  

que estão no grupo de trabalho lá fazendo alimentação para crianças que precisam , 

porque vocês sabem alimentação deles o café da manhã é na escola, então aqui eu tenho 

que me curvar e reconhecer o trabalho desse grupo,  estão fazendo na casa de uma 

funcionária que mora no loteamento ali para alimentar essas crianças. Parabéns esse baita 

trabalho que estão fazendo isso sim é trabalho isso sim é política não pegar doação para 

trocar por comida para tentar iludir o povo e dizer que são salvador aos munícipes para 
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iludir as pessoas. meu muito obrigado presidente. Ver. Guilherme Mota - Senhor 

Presidente, demais pessoas cumprimentadas, esse momento tão difícil que passamos um 

momento onde o nosso município tem feito um combate à luta nessa guerra a guerra que 

é contra o Convid 19 que é chamado pelas pessoas de Coronavirus eu digo isso porque 

Combate ver se faz com ações o combate verdadeiro se faz se colocando em prática 

medidas que vão solucionar efetivamente o avanço desse pandemia sabemos sim que a 

secretaria de saúde Tem trabalhado com a maior dedicação empenho diariamente 

comprando vacinando pessoas em casas fazendo testes inclusive quando a boatarias de 

pessoas dizem ou dizem que teria o vírus a secretaria liga a epidemiologia vai até a pessoa 

faz o teste e boletins diários estão sendo divulgados com pessoas em isolamento em alta 

comprar o ar-condicionado não é nada mais é do que dar dignidade para as pessoas que 

vão usar aquele centro que quando foi inaugurado sejam elas funcionários sejam elas 

pessoas pacientes que estão no momento tão delicado que é da enfermidade buscando um 

conforto buscando um atendimento médico quando eu falo em ações eu digo que esse 

momento é também de solidariedade e não precisa como falou o Vereador Renato aqui 

sair fazendo selfie para cada ação eu e a vereadora Ieda já estamos a um mês fazendo 

nosso trabalho e não Tiramos uma selfie e não vamos fazer porque é de coração. e vir 

aqui nessa Tribuna fazer gritaria ter chilique dizer que quer desabafar quer desabafar vai 

para o psiquiatra vai para um psicólogo aqui você é eleito para trabalhar para comunidade, 

como dizia o Papa Francisco ‘Um barulho de uma mata crescendo silencioso”!, apenas 

uma árvore caindo é muito maior, a vereador e ele tem trabalho se ela tem uma história 

nessa comunidade quando muitos nem pensávamos em ser políticos ela já trabalhava na 

comunidade dando aula acompanhando o Édio fazendo seu trabalho voltado para o meio 

ambiente, achar que a Secretaria de Meio Ambiente missão é essa que a vereadora  se 

imbuiu, que nenhum animal específico precisa de cuidados quando eu digo que a 

vereadora fez o programa de castração que ela vereadora resolver várias inúmeros 

problemas de castração e problemas de regularização ambiental aí tão preocupado com a 

dita cadela que também teria que estar preocupada problemas sempre vão ter não existe 

a político nas maiores democracias dos países mais desenvolvidos do mundo que não 

terão problemas e não serão falhas eu na minha secretária de esportes errei em alguns 

momentos porque a natural do ser humano errar o ser humano não é perfeito e exigir 

perfeição do outro quando não é perfeito é demagogia e quando dizem nessa tribuna que 

estão aqui para trabalhar então que comecem fiquem seis anos gritando e não resolvendo 

absolutamente nada é isso que nós precisamos e mais eu me sinto extremamente não é a 

minha maneira de agir falando alto mais eu fico muito incomodado quando nós vimos 

tantos agressões para a única mulher que nós temos nessa nesse plenário aí representa 

mais que uma vereadora ela representa o símbolo da conquista do espaço da mulher no 

poder público e nós temos que respeitar isso vereadora falar eleição  aqui nós não vamos 

porque isso tem o seu momento quando o vereador vem lá faz voto para isso neste 

momento de pensar na comunidade em todos 30.000 naqueles que votar em nós uma boa 

noite a todos. Ver. Ieda Bilhalva - Saudou a todos os presentes, estou retornando a esta 

casa depois de ter ficar um ano à frente à secretaria do meio ambiente da qual me orgulho 

sim ter prestado serviço numa área que eu gosto que eu trabalho há muito tempo e pelo 

convite da nossa prefeita Margarete que me incumbiu dessa água tarefa que é o meio 

ambiente eu tenho orgulho do trabalho que eu fiz venho simplesmente prestar alguns dos 

meus trabalhos mas antes de tudo Vereador Guilherme, depois de ter sido um pouco ter 

sido exaltado o meu nome aqui obrigado pela sua fala hoje é o dia da educação 28 de abril,  

eu vou começar a falando. ‘Que educação é a arma mais poderosa para mudar o mundo’ 

Nelson Mandela, alguns vereadores se pronunciando aqui que tem gente que pega cestas 

e divide que tem gente eleitoralmente usando que tem mercado que não tá usando o que 
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deveria e tudo está resumido nesta palavra aqui  educação, isso não é  vereador Pedal 

culpa da  administração nós não podemos ter um fiscal em cada canto da cidade nós 

estamos vivendo um momento de pandemia que assola o país que assola o planeta 

estamos correndo risco de vida sim fiquei sabendo agora de tarde que morreu o marido 

de uma colega nossa da COVID 19 foi acometido do COVID 19, gente ainda não tem 

realmente a notícia oficial a notícia oficial para transmitir aqui mas isso é um assunto que 

nos preocupa muito ele está em todo lugar ele é um vírus invisível ele pode estar no meio 

de nós ele pode um de nós pode ser o transmissor e não apresentar os nossos sintomas 

então é uma série de coisas aí é uma calamidade é uma calamidade pública é algo diferente 

um dia que eu me empolguei para voltar para câmara acometeu de nós ficar sem exceção 

durante esses 30 dias é tudo diferente estamos vivendo um ano diferente um ano diferente 

para as pessoas para as crianças que estão sem aula implorando por aula eu recebi um 

vídeo de um aluno dizendo assim professora a minha mãe me ensina, mais não é igual a 

senhora ela não tem o dom de professora. Ela só sabe atender lá no mercado ela não tá 

conseguindo me passar o que a senhora me passa isso faz a gente chorar em casa quando 

eu não faz a gente chorar em casa quando eu não sou responsável quando eu não estou 

correndo  os corredores da cidade postos de saúde, filmando apertando as mãos de pessoas 

que estão adoentados e sabem se estão acometidas de um vírus ou não para dizer que 

estou ali , sou ali para dizer que sou vereadora e política,  que bom que eu sou vereadora 

e fui eleita como disse o Vereador Renato, que eu fui eleita por esse povo as pessoas 

sabem que eu sou eu não preciso dizer nos postos de saúde apertando mão de pessoas que 

poderão estar doente ou eu estar transmitindo para dizer que eu estou ali então estão ali 

todo mundo sabe quando eu disse que o vereador Guilherme falou no início de abril por 

questões minhas e muito particular resolvi trocar de partido quando tu não faz mais parte 

das mais finais. então assim né então nós estamos ali eu e Guilherme estamos ali juntos 

estamos junto com você doamos para o partido dos anos 10% por r cento do nosso salário 

estamos sendo feito, então nós não precisamos andar então cada um faz o que está dentro 

de si. Obrigado! ORDEM DO DIA: Ver. Jocelino - Solicitou a inclusão de dois 

Requerimentos - 1º Requerimentos – Que seja incluído nas Ordem do Dia, da sessão 

ordinária do dia 28 de março de 2020, o Proj. de Lei nº 007/2020, de autoria do Poder 

Executivo. Aprovado por unanimidade. 2º Requerimento - Que seja incluído na Ordem 

do Dia, da sessão ordinária de 28 de março de 2020, o Proj. de Lei nº 006/2020, de autoria 

do Poder Executivo. Aprovado por unanimidade.  PROCESSO Nº 158//2020 - PROJ. 

LEI Nº 007/20 (Poder Executivo) – “Define descontos para pagamento do Imposto 

Predial e Territorial Urbano – IPTU, do Exercício de 2020. Foi incluído no Projeto uma 

Emenda Modificativa ao Art. 1º, O Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, no 

exercício de 2020 poderá ser pago com desconto de 25% (vinte e cinco por cento) para 

pagamentos em parcela única. Acatada. Emenda aprovada por 7 X 2.  Colocado em 

votação o projeto com emenda: Projeto aprovado com Emenda por unanimidade. 

PROCESSO Nº 157/2020 - PROJ. LEI Nº 006/20, (Poder Executivo) – “Altera 

dispositivo da Lei Nº 1221 de 19 de Dezembro de 2014, Código Tributário Municipal”. 

Aprovado por unanimidade. PROCESSO Nº 2040/2019 - PROJ. LEI Nº 041/19 (Poder 

Executivo) - Dispõe sobre normas relativas a livre iniciativa e ao livre exercício de 

atividades econômicas e disposições sobre a atuação do município como agente 

normativo e regulador e dá outras providências. Aprovado por unanimidade. PROJETO 

DE LEI DO EXECUTIVO N.º 005/20 – (Poder Executivo) "Autoriza o poder executivo 

municipal a abrir crédito especial no valor de r$ 58.000,00". Aprovado por unanimidade. 

INDICAÇÕES: Ver. José Rosales - No sentido de que o Poder Executivo providencie a 

instalação de uma academia ao ar livre no espaço existente na Rua da Igreja, bem como, 

uma praça com brinquedos e bancos, no bairro Berto Círio. Aprovada por unanimidade. 
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Ver. Ildo Maciel da Luz - No sentido de que o Poder Executivo, juntamente com a 

Secretaria do Meio Ambiente promova o Dia do Descarte Correto do lixo no Município. 

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

elabore projeto de que o IPTU arrecadado seja destinado a obras de melhorias e 

regularização fundiária em seu bairro de origem. Aprovada por unanimidade. Ver. Paulo 

Vargas - No sentido de que o Poder Executivo determine o aumento do número de vagas 

em escolinhas de educação infantil em nosso Município. Aprovada por unanimidade. Ver. 

José Rosales - No sentido de que o Poder Executivo, junto a empresa vencedora da 

licitação, inicie o mais breve possível, a obra de pavimentação da Rua Pastor Júlio Adão 

Michel e o trecho da Rua Volta Grande, Comunidade Vasconcelos Jardim, Bairro 

Califórnia. Aprovada por unanimidade. Ver. Rodrigo Aveiro - No sentido de que a 

secretaria competente execute uma obra de nivelamento no entroncamento da Av. Getúlio 

Vargas com a Rua A, bairro Berto Círio. Aprovada por unanimidade. Ver. Rodrigo 

Aveiro - No sentido de que a secretaria competente estude a possibilidade de alargamento 

da curva na Av. Getúlio Vargas entre o prédio da Polícia Civil e o mercado Rede Polo, 

bairro Berto Círio. Aprovada por unanimidade. Ver. Mateus Marcon - Solicitando a 

secretaria competente a colocação de uma placa PROIBIDO COLOCAR LIXO, onde 

encontra-se acúmulo de lixo na rua dos Fragas, bairro Sanga Funda. Aprovada por 

unanimidade. Ver. Antônio Alves - No sentido que a secretaria competente analise a 

possibilidade de fazer o cercamento da sub estação de esgoto do Loteamento Popular, na 

rua do Ipê com a rua 11 de Abril, bairro Berto Círio. Aprovada por unanimidade. Ver. 

Jocelino Rodrigues - No sentido que a secretaria competente realize a pavimentação com 

PAV´s, na rua 11 de Abril entre a rua 20 de Março e a rua A, bairro Berto Círio. Aprovada 

por unanimidade. Ver. Renato Machado - Solicitando à secretaria competente que efetue 

roçada na Rua dos Bloedow, bairro Morretes. Aprovada por unanimidade. Ver. Renato 

Machado - No sentido de que a secretaria competente veja a possibilidade de instalação 

de uma câmera de monitoramento no final da rua das Laranjeiras, na praça pública 

municipal João Corrêa Flores, loteamento Jardim Santa Rita, bairro Centro. Aprovada por 

unanimidade. Ver. Leonardo Vieira - No sentido de que a Empresa Corsan, analise a 

viabilidade de fazer um teste microbiológico e físico-químico, da água fornecida aos 

moradores de Nova Santa Rita, para comprovar a potabilidade da água. Aprovada por 

unanimidade. Ver. Leonardo Vieira - Solicitando à secretaria competente, a 

possibilidade de fazer um convenio com governo do Estado, para que a responsabilidade, 

a administração financeira e operacional dos anos iniciais do ensino fundamental da 

E.E.E.F. Barão de Teresópolis, bairro Morretes, seja transferida para o município de Nova 

Santa Rita. Aprovada por unanimidade. Ver. Alexsandro Ávila - No sentido de que a 

secretaria competente estude a possibilidade de pavimentar na Av. Santa Rita, o Beco 01 

D, bairro Centro. Aprovada por unanimidade. Ver. Alexsandro Ávila - No sentido de que 

seja retirado o poste onde encontra-se a câmera de monitoramento de segurança, na 

esquina da rua Lourenço Záccaro com a rua Juvenal Machado, bairro Centro. Aprovada 

por unanimidade. Ver. José Rosales - No sentido de que a secretaria competente 

providencie a reforma da quadra poliesportiva e substitua os brinquedos da pracinha na 

Escola Municipal Álvaro Almeida, bairro Porto da Figueira. Aprovada por unanimidade. 

Ver. José Rosales - No sentido de que o Poder Executivo efetue a pavimentação da rua 

dos Bloedow, e prossiga a colocação da rede de esgoto pluvial iniciada em 2019, bairro 

Morretes. Aprovada por unanimidade. Ver. Paulo Vargas - No sentido de que a Secretaria 

Municipal de Saúde, passe a distribuir a todos os servidores e população em geral, álcool 

em gel. Aprovada por unanimidade. Ver. Alexsandro Souza - No sentido de que seja 

executado a Construção da Escola Técnica, na Av. Santa Rita, em frente ao Detran, bairro 

Centro. Aprovada por unanimidade. Ver. Alexsandro Ávila - No sentido de que a 
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secretaria competente estude a possibilidade de implantar um Posto de Saúde para 

atendimento uma vez por semana, nas comunidades Maria José e Maria Rita, bairro Caju. 

Aprovada por unanimidade. Ver. Leonardo Vieira - No sentido de que a secretaria 

competente, crie um Plano Emergencial de Fiscalização Intensiva e Efetiva, em todas as 

empresas prestadoras de serviço de Transporte Coletivo (ônibus, veículos de transporte 

escolar, táxis, e de aplicativos) para que façam a higienização dos veículos, para que 

possamos combater principalmente a pandemia CORONAVÍRUS (COVID-19). 

Aprovada por unanimidade. Ver. Leonardo Vieira - No sentido de que a secretaria 

competente, crie equipes de vacinação volantes para o período da campanha de vacinação 

contra a gripe Influenza, vacinando os grupos de riscos nas suas casas, evitando exposição 

e aglomeração de pessoas nas UBSs em prevenção contra a INFLUENZA e a Pandemia 

COVID 19. Aprovada por unanimidade. Ver. Mateus Marcon - No sentido de que a 

empresa de energia RGE Sul efetue a substituição dos postes de madeira em toda a 

extensão da rua Carlos Fraga, bairro Sanga Funda. Aprovada por unanimidade. Ver. 

Mateus Marcon - No sentido de que a empresa de energia RGE Sul efetue a colocação 

de um transformador com maior potência a rua Carlos Fraga em frente ao número 504, 

bairro Sanga Funda. Aprovada por unanimidade. Ver. Rodrigo Aveiro - Solicitando à 

secretaria competente, a colocação de calçamento PAVS na entrada da rua A, Loteamento 

Recanto do Sol, bairro Pedreira. Aprovada por unanimidade. Ver. Antônio Alves - No 

sentido de que a secretaria competente coloque a disposição dos interessados, em parceria 

pública ou privada, Planta com o funcionamento de Usinas de Gasificação de Resíduos 

Orgânicos e Sólidos, em nosso município. Aprovada por unanimidade. Ver. Renato 

Machado - No sentido de que a secretaria competente, analise a possibilidade de ampliar 

50% (cinquenta por cento) o número de exames laboratoriais no Bioanálises pelo SUS. 

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

competente, efetue o recolhimento do lixo acumulado e coloque uma placa de proibido 

colocar lixo na rua Adalberto Viegas, bairro Caju. Aprovada por unanimidade. PAUTA: 

PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO N.º 008/20 - Ver. JOSÉ ROSALES - 

Autoriza o Poder Executivo do Município de Nova Santa Rita a instituir o Programa de 

Fomento ao Desenvolvimento de Atividade Econômica em Bens Tombados e dá outras 

providências. Dada a 1ª pauta. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Ver. Jocelino Rodrigues 

- Senhor Presidente, vereador Leonardo, quero aqui na explicações pessoais vereadores, 

agradecer que mais uma vez aprovaram uma emenda por mais uma vez colaborar e 

cumprir o meu papel de vereador cumprir o meu mandato a minha promessa comeu eleitor 

de fazer sempre o melhor para ele e quero aqui já que na explicações pessoais são vários 

assuntos quero agradecer o partido do republicano me acolhido quero agradecer a minha 

Assessoria foi muito importante nessa decisão e sempre manteve muito presente ao meu 

mandato familiares amigos o meu comprometimento meu comprometimento com 

republicanos sempre fazer o certo e o melhor sempre para o povo, fiz promessa sim lei 

orgânica regimento interno a constituição não mais o meu compromisso sempre enquanto 

estiver nesta casa vai ser com o povo o povo eu meu patrão são eles que eu devo seguir 

eles que eu devo ouvir e é para eles que eu tenho que eu tenho que atender os anseios 

cabe aqui salientar sempre respeito questões partidárias quero agradecer ao tempo que 

estive no dentro do MDB ao deputados estaduais, deputados federais que sempre me 

acolheram ao partido estadual mais de que infelizmente  por divergências e executivas 

municipais e eu não permaneci ao partido fica aqui o meu agradecimento ao Republicano 

por ter me acolhido pela amizade que eu tenho ali dentro dos colegas dos parceiros, estou 

chegando na casa estou adaptando a casa mas esse comprometimento com Republicano 

republicanos comigo de sempre votar e fazer o que é certo esse é meu o meu 

comprometimento com povo esse foi o meu comprometimento também com Partido dos 
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republicanos e sigo no meu mandato de vereador com corro novamente a vereador espero 

me reger espero me ter um grande futuro político com o tempo com a preparação 

necessária com calma lá na frente irei representar sim irei concorrer uma executiva nesse 

município mas tudo a seu tempo tudo com muita calma há muito tempo para isso e o 

republicano entendendo os meus anseios entendendo de tudo isso da política entendendo 

a situação partidária que passou o se dentro do município. Eu tive apoio inclusive de 

membros do partido então quero reforçar e parabenizar tantos os deputados que que já me 

ligaram também do MDB e para e parabenizando e dando força quanto a isso e de sempre 

abertos e aos de deputados também do republicanos que também já estão me acolhendo 

e já estão entendendo a minhas ideias e para que que houve e o que que eu vim fazer aqui 

é o meu trabalho feito até hoje junto com os meus colegas vereadores então fica aqui meu 

agradecimento ao povo, fica meu agradecimento ao teve o tempo que eu tive e o meu 

respeito ao MDB, ao meu agradecimento ao Republicanos que essa grande parceria que 

está se iniciando a muito obrigado e uma boa semana a todos. Ver. Ieda Bilhalva - 

Retornando a essa Tribuna para fazer o meu agradecimento ao MDB pela acolhida ao 

vereador Mota colega de bancada a toda executiva do MDB aos deputados estaduais e 

federais que me acolheram da melhor maneira possível dentro dessa nova empreitada que 

começam a partir comecei a partir do dia 3 de abril para que possamos fazer um bom 

trabalho e trabalhar em prol de uma boa gestão, agradeço meu tempo que eu tive a frente 

do republicano, foi o partido que eu me elegi no Partido Republicano PRB foi a primeira 

vereadora eleita eleito em Nova Santa Rita foi um partido que nós que  Montamos 

ajudamos a construir aqui dentro de Nova Santa Rita embora já existisse Mas quem fez 

realmente o partido existir em Nova Santa Rita foi quando a nossa como tive foi para o 

Republicano fazer essa soma. Tenho um grande apreço aos companheiros do republicanos 

por decisões minhas e próprias e tive toda apoio da  base política e que me acompanha 

que mais de 20 anos que todos sabem que a gente vem uma base política desde  do Édio 

que era Vereador, dessa casa e foi presidente essa base política graças a Deus me 

acompanha temos companheiros que enxergam a mulher mesmo com a mesma 

capacidade que um homem podem representar a frente de uma Tribuna eu agradeço eu 

agradeço imensamente a minha base é bem composta bem mista não é mais mulheres e 

nem mais homens Isso é muito bom hoje está aqui o Fernando que vai ser meu assessor 

que é filho do Olavo é uma sequência de uma mesma base política ou isso é uma 

construção que faz demais de mais de 25 , 27 anos aqui dentro do município tudo sabem 

quando a gente começou a nossa caminhada política foi junto com a prefeita Margarete, 

quando ela era vereadora  então isso é engrandecedor encorajem  a gente a ter uma 

continuidade então a gente tem aqueles anseios que não estão que não estão dentro do 

nosso contento mas é livre e pode escolher para onde vamos militar. Eu a da frente da 

secretaria do meio , fiz vários trabalhos em um dos trabalhos foram de grande valia para 

os empresários para os arrozeiros e aqui está o vereador Lebrão, que sabe dessa luta que 

nós passamos as licenças seguindo a constituição,  legislação da  FEPAM a nossas 

licenças eram de um ano nosso nós construímos nossos no período de gestão que as 

licenças passaram para 4 anos que facilita que desburocratiza vida dos empresários e dos 

arrozeiros, botamos como política pública no município no município o projeto de 

castração cães e gatos nas ruas que como as pessoas confundem que tem que recolher 

animais nós não montamos em Nova Santa Rita, um canil nós não montamos, mas um 

controle de   zoonoses isso é parte da saúde , nós montamos lá um projeto de castração 

de gatos e cães. Fui muito atacada aqui pelo vereador Alex eu não tenho esse sentido dele 

de citar nome de vereadores aqui mas um dia que eu estou retornando depois de um ano 

afastada e que a gente a vontade de vir aqui para trabalhar a gente a gente não é nem 

recepcionado é literalmente é atacada e aí como diz o vereador Mota é muito mais fácil 
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quando uma obra tá tão bom quando ela cresce lentamente um bando ou um acidente ou 

é um fogo ou é um fogo pegando isso aí me leva e me forte fica quando eu ouço as 

palavras de um edil vereador O que houve hoje mas me fortifica e eu tenho certeza porque 

que eu vi muito obrigado senhores. Ver. Renato Machado -  Senhor Presidente, colegas 

vereadores, finalizando a nossa última fala nós observamos aí troca de alguns colegas 

vereadores de partidos eu já passei por isso também que tenha acertado nas suas escolhas 

e que possam conseguir continuar seu trabalho que é importante e o friso bastante que é 

importante do homem não é um o partido o partido e sim o caráter da pessoa se se ele de 

má índole se ele se ele tem pensamentos positivos e fazer as coisas bem feitas e 

dependendo do partido que ele tiver ele vai estar representando bem a sua comunidade eu 

tive uma passagem aí de alguns aninhos no 25 anos no PP e hoje já estou a quatro no PTB 

já são 29 anos que se passaram eu acompanhei bem a história da vereadora e Ieda o 

vereador ele é Édio tive oportunidade de ser colega dos dois o Fernando, o Olavo nosso 

amigo é um prazer, Olavo gente fina já trabalhou com nós na câmara já teve uma 

passagem de assessoria a gente entende cada um de nós vereadores eu tenho seu esforço 

para fazer o melhor para comunidade eu não gosto muito de julgar o trabalho de cada 

vereador eu prefiro observar e deixar que o eleitor ele fiscalize ele quando eu dizia se 

eleger vereador não é tão difícil quando eu continuo com essa mesma opinião quando tu 

coloca o teu nome à disposição fica mais fácil teus amigos parentes do teus amigos para 

te dar um apoio para chegar um cargo público mas depois de eleito aí o que prevalece é o 

teu trabalho te cercar de pessoas do bem em pessoas que querem te ajudar para que tu 

possa desenvolver o teu trabalho e assim eu venho me portando nessa vida aí a 24 anos 

no município trabalhando para esse povo e assim eu acho que trabalhei correto porque 

senão eu não estaria aqui hoje até aqui acredito que cada vereador tem uma maneira 

diferente cada eleitor. Eu tenho um pensamento diferente as pessoas quando eu vejo e vi 

muito nesses anos aqui nessa casa pessoas virem aqui vire de denegrir a imagem dos 

pessoas colegas vereadores imagem das pessoas e depois o cara vem com uma cara de 

lavada ser candidata a vereadora Então essas pessoas criticam nós que mete o pau em nós 

isso nem me preocupa nem um pouquinho sou vacinado para isso porque para mim não 

é nenhuma surpresa daqui mais uns meses está aí colocando seu nome à disposição para 

ser a vereador representando a comunidade que ele representa aqui todos os vereadores 

têm seus trabalhos têm o seu dia a dia e suas funções suas missões e cada um procura 

fazer e ele com e a conseguir atender uma demanda maior porque nós políticos não 

sobrevivemos com elogios pelo voto do eleitor o voto do eleitor vem com trabalho e com 

muito trabalho e a gente sabe disso não é fácil ser vereadora porque eu estou aí no meu 

quinto mandato e também sou criticado sou chata cotado Mas isso não me preocupa e 

isso me motiva mais para continuar trabalhando eu vou para oitava eleição no município 

e cinco vezes cinco vezes Vereador dessa cidade e duas vezes duas vezes suplente 

primeiro suplente indo para o lado de 30 anos lá na vida pública mas esse é com 

transparência respeitando a opinião dos vereadores que podem ser um discordar eu não 

sou obrigada a ser igual ao pensamento de cada um de vocês quando eu vim para essa 

casa eu sempre dizia E continuo dizendo eu represento uma comunidade que gosta do 

meu trabalho e assim e assim que eu procuro trabalhar e acho que trabalho certo e não 

pensam que seja fácil ser vereador que não é fácil agora que a gente ver o empenho que 

que tá tendo na cidade ou não sacrificados empresários que pagar folha de pagamento que 

tem que pagar a luz que paga a água pagar IPTU pagar para limpeza pública e nós vamos 

ter com certeza muitos empresários com dificuldades isso eu tenho convicção e a gente 

sabe meu vereador o que pode vir ainda com tudo isso que tá acontecendo a gente não 

temos noção nós não temos a prevenção nada quanto é o Coronavirus. Ver. Jair Oliveira- 

Senhor presidente, mais uma vez estou  aqui nesta tribuna para nossa fala final nas 
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explicações pessoais, primeiro lugar quero agradecer aos vereadores aqui que votaram 

aquela vez para mim voltar assumir a secretaria de obras, então a gente tem que ter um 

carinho gratidão por cada um de vocês aqui que confiaram para mim assumir aquela 

secretaria fiquei um ano um ano e um mês à frente lá quero agradecer de coração mesmo 

que nem eu sempre digo gratidão não se paga nós podemos ter nossas divergências 

políticas mas tudo com respeito o trabalho lá não foi fácil estar na frente de uma secretaria 

não é fácil a vereadora ia dar sabe disso, o vereador Renato sabe disso que nem ele falou 

é o quinto mandato dele e duas vezes suplente vereador agora depois que eu assumi lá a 

secretaria a gente vê que não é fácil é muito fácil a gente chegar aqui na tribuna e tocar o 

pau na no secretário mas as dificuldades são imensas mas é o papel nós vereadores cobrar 

o executivo cobrar os secretários né vereadora e fazer a cobrança que o público nos cobra 

quem nos colocou  aqui nos cobra,  fico muito agradecido de ter a confiança dos 10 

vereadora 11 comigo foram os onzes que votaram para mim assumir aquela cadeira lá na 

Secretaria de obras tão importantes e também aqui agradecer a nossa prefeita por ter me 

confiado e ser secretário da administração dela por 1 ano e 1 mês quero também dizer 

aqui estamos trabalhando muito às vezes eu digo alguns discursos vazio, vereador Renato, 

por aí pela cidade não nessa tribuna que estou falando de termo da cidade comentários 

que o vereador não faz nada o vereador não fez isso não fez aquilo mas eu acho que cada 

vereador sem as pessoas que trabalham para tirar que votar em ti mas não é porque que 

não votou em mim que eu não tenho que ir lá naquele bairro e ver o que tem que ser feito 

eu sempre fiz isso e não adianta e também como a cesta básica lá um sua dor e dizer que 

estou te ajudando acho que o vereador não é o papel do vereador dá nada para ninguém 

contra isso ajudar vereador lebrão é uma coisa e perder minha que nós temos tem muita 

pessoas se aproveitando aquilo que o vereador Renato, falou cada um cuida da sua 

comunidade e o seu cuidar das pessoas da maneira tem uma forma de trabalhar eu tenho 

uma eu trabalhei e trabalhei o meus quatro anos de mandados e mais dois anos que o que 

o que o Lebrão me concedeu em 2014 ele assumiu a secretaria de agricultura, Desde 

aquela época estou trabalhando eu tenho uma história política e Nova Santa Rita em um 

coro em um currículo que não é eu invejável mais é bom eu fui presidente de bairro e 

sempre lutei por isso comecei lá embaixo lá no lote pop eu fui até Prefeito dessa cidade 

eu fui diretor de obras eu fui eu fui eu fui vereador quando Lebrão, me concedeu, eu fui 

vereador eleito eu , fui diretor de obra nessa cidade, eu fui secretário de obra dessa cidade 

então eu tenho um trabalho eu tenho um trabalho aqui nessa cidade eu não caí de 

paraquedas aqui eu moro aqui há 32 anos eu sei lá da cidade do Braga e vim contra Santa 

Rita para criar meus filhos agora meus netos eu tenho uma história não cair de paraquedas 

aqui o que que o vereador Jair fez pela cidade a muita coisa muita coisa como o vereador 

Lebrão fez como muitos vereadores que estão aqui fizeram tem vereadores que não se 

elegeram mas fiz muito por essa cidade a Patrícia está aqui hoje foi conselheiro tutelar 

acompanha o trabalho dela primeira eleição minha fiquei suplente foi o quinto mais 

votado do partido dos trabalhadores na segunda eleição fui foi o terceiro mais votado do 

município a gente perde a gente falha mas a gente falha mas eu acho gente o que é 

humildade que cada um de nós temos aqui a gente não pode jogar fora as críticas lá da 

rua vem mas aqueles mesmos que criticam como diz o vereador Renato. Por que querem 

estar no nosso lugar aqui que nunca fizeram nada agora estão se aproveitando dessa 

epidemia para crescer na vida. Uma boa semana a todos. Ver. Rodrigo Aveiro - Boa noite 

a todos, mais uma vez venho essa tribuna veio aqui então fazer um agradecimento muito 

especial de coração a todos os trabalhadores e trabalhadores da Rede de Educação pelo 

seu dia hoje o dia da educação aos professores aos servidores aos serventes aos 

orientadores aos vigilantes todos aqueles que compõem o corpo de diretivo e educacional 

da rede pública de educação do nosso município, e também agradecer o pessoal da 
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secretária da secretaria da saúde efêmeros os técnicos de enfermagem os atendentes os 

secretários os coordenadores influem pessoal da epidemia pessoal da farmácia, quero 

agradecer então especial do centro de especialidade aos motoristas todos aqueles 

trabalhadores da educação que neste momento tão difícil dessa epidemia estão encarando 

com muita garra seriedade e comprometimento e com amor a sua profissão e seu trabalho 

são tão importantes para nós assim como estão todas aquelas pessoas lá do comércio local 

da rede de farmácia do Supermercados das lojas dos bazares. quero parabenizar todos os 

todos os todos eles que no dia primeiro de maio o dia do trabalhador em nome da bancada 

do Partido dos Trabalhadores quero deixar uma saudação e um abraço com muito carinho 

de coração a todas essas pessoas e que que Deus nos proteja sempre essas pessoas 

principalmente que estão em linha de frente contra esse terrível vírus que vem 

assombrando o nosso planeta ,quero ressaltar o importância da gente chegar enfermo 

numa emergência ou um posto médico e ser atendido com maior carinho sabendo que 

essas pessoas estão sendo expostas também aos ao contato desse vírus tão perigoso que 

um vírus letal e muitas vezes as pessoas nem se diz pedir se diz pedir quando perde seus 

familiares e isso choca qualquer pessoa qualquer família não é só o grupo de risco bem 

exposto hoje em dia não tem idade agora mesmo estava vendo uma matéria ali 1 jovens 

com 21 anos de Canoas está contaminado está em estado grave está com essa doença, 

pessoal tem um cuidado tenho um pouco mais de compaixão a gente pudesse a gente 

pudesse ajudar uns aos outros vamos ter um pouquinho mais de empatia todos nós não 

estamos aqui para não agredir quem fez mais o que fez menos todos aqui temos nossas 

ideias nossas propostas hoje eu quero parabenizar a fala muito do nosso do vereador 

Renato, é um vereador bem experiente e colocou muito sábias palavras a gente vê de 

muitas pessoas em redes sociais nós apontando nos cobrando achando que nós a vamos 

selecionar os problemas o problema de todo mundo mas nós não estamos aqui selecionar 

o problema de todo mundo a gente não vai conseguir nós estamos aqui para fazer a nossa 

parte como como agente fiscalizador a gente fica catalisador como legislador do nosso 

município passar uma  busca isso eu sei.  Quero para parabenizar todos os vereadores 

pelo dia do trabalho são grandes guerreiros e trabalhadores também eu sei que todos vocês 

de uma certa forma tem ajudado muitas pessoas por que vocês tem um coração amplo e 

quero deixar um abraço e muito especial para vereadora Ieda e parabenizar a ela pela  

volta à câmara e um bom retorno suas casas a todos. Ver. Alexsandro  Ávila- Senhor 

presidente também agora nós explicações pessoais escutei atenciosamente a vereador Ieda, 

que eu não recepcionei ela que na câmara, que eu fui grosseiro eu fiz ofensas a ela de 

maneira nenhuma eu só expus a realidade mostrei a realidade porque eu vou recepcionar 

se ela se elegeu como vereadora saiu por livre e espontânea verdade deixando o seu cargo 

e ganhar mais por seu interesse e agora ganhou R$ 27.000,00 fez diária, não tem problema 

tá aqui é só entrar no portal da transparência tá lá vereadora eu não eu não estou lhe 

faltando com a verdade e digo mais eu não estou aqui para dar parabéns dela ela nunca 

deveria ter saída ela foi eleito para ficar aqui , que baboseira é essa eu trato aqui todo 

mundo igual se não tem personalidade compromisso para ser vereadora então não se 

candidata porque aqui foi eleita tem que ficar para ser vereadora não vem com essa 

baboseira tem que trocar o, Mota veio aqui para defender mas hoje o município está aí 

endividado pagando aquele prédio que pegou fogo no mandato dele na  secretaria de 

esporte quando ele foi secretário o Pedal trabalhando naquela Secretaria das gastou 100 

mil no ano o Guilherme Mota o vereador, Guilherme que era secretária gastou um milhão 

e não  mentindo não estou mentindo, agora eu vou ter que me omitir ficar quieto porque 

eu tenho que respeitar a dor a vereador A, B É porque ela é mulher direitos iguais para 

todos a gente trata com respeito sim mas eu acho que o cidadão tem que ter maior respeito 

o maior cidadão se foi eleita para ser vereadora tem quer ser recepcionada mas foi,  eleita 
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3 anos atrás quer ser recepcionado agora a me poupe e quero que fique registrado nos 

altos presidente, e quero que vocês que estão em casa me acompanhem, tem um período 

de troca de janela  se eu peço o presidente tenho tem um período de troca de janela para 

o vereador trocar ir para o partido (A ou B)  peço para o presidente e quero que fiz quero 

que fique constando nos autos que abra se aqui na Câmara uma sindicância para apurar o 

período de janela que fechou no dia 03 abril às informações que temos que a vereador 

Ieda passou na janela no dia 04 então eu peço que a bancada do PTB eu como líder da 

bancada do PTB que abre nesta câmara uma sindicância o que é certo é certo errado é 

errado e eu não concordo e sei e da sua índole presidente eu sei que o senhor é correto o 

que é certo é certo e se eu lhe admiro e lhe apoio e tem uma grande amizade com o senhor 

não estou desrespeitando a vereador Ieda e nem a bancada do MDB mas eu acho que se 

ela não pulou no seu no tempo certo o que é o que tá o que está mostrando aí os autos, 

que ela procurou no período no dia 4 ela trocou de partido que a janela já estava fechada 

eu peço que essa câmera abra uma sindicância e afaste a vereadora até comprovado seja 

comprovado nos autos que realmente ela trocou a data certa ou ela trocou a data do 

período não poderia trocar então eu peço que essa Câmara de vereadores seja fundamental 

nessa sindicância e nesse período afaste a vereadora e Ieda para que realmente não tenha 

nenhuma intervenção dessa desta sindicância seja formada que na câmera então eu peço 

aí ao presidente e o levo esse trabalho com seriedade não estou aqui para elogiar para 

agradar para ser amigo de qualquer um vereador, eu estou aqui para trabalhar sério e dá 

resposta para a comunidade os meus, eleitores,  me cobraram referente a isso no período 

da janela teve essa troca e não foi no tempo certo então eu peço que a câmera realmente 

aí leve essa pauta a sério porque eu vou cobrar incansavelmente se tiver alguma 

irregularidade nesse período é a bancada do PTB vai se posicionar e vai cobrar e vai e eu 

peço mais uma vez que o presidente tome mais todas as medidas possível para nós mostrar 

para comunidade se foi no tempo certo ou não foi aqui não tem com conchavos e nem é 

puxadinho do executivo. Um grande abraço a todos e uma boa semana. Ver. Ildo Maciel 

- Eu quero saudar aqui o presidente da casa, eu gostaria dizer alguns comentários aqui em 

relação a essa questão dessa pandemia que está atingindo o nosso país enfim o mundo,  e 

dizer pedal e que fiquei feliz hoje com a notícia que tu trouxe aqui para os vereadores em 

relação as merendas escolares aqui do nosso município porque se não me falha a memória 

o dia 06 de abril,  eu fiz um vídeo pedindo que o poder executivo através da secretaria de 

educação passasse, essa alimentação que nós todos sabemos que tá vindo para o 

município está pagando os fornecedores ganhou a licitação e essa Alimentação está vindo 

e eu fiz um vídeo pedindo ao poder executivo que fizesse o levantamento daquelas 

famílias carentes do município e passasse existe uma lei Jair que foi aprovado em março 

é lá no congresso o que os municípios poderiam fazer , eu agora sexta-feira fiz outro vídeo 

pedindo de nova e fui criticado por algumas pessoas que hoje não estão mais no governo 

foram-se que só  fizeram peso aqui no município ganhando verba do município salário 

alto salário do município e não fizeram nada e hoje estão fora do governo e também por 

alguns , pré-candidatos a vereadores fofocando na rua que me criticam eu gostaria de 

dizer para eles para eles me criticar eles tem que passar por três mandatos como eu passei 

e ser mais votado do município aí sim eles vão ter moral fui criticado também por uma 

pessoa disse que era para o vereador passar parte do salário dele para essas pessoas 

carentes isso como falou ver aqui nessa casa todos vereadores tem seu trabalho e eu tenho 

meu trabalho e sempre contribuir com as famílias mas nunca bati uma foto para querer 

me aparecer em redes sociais esse não é meu perfil então é isso queria avisar aqui na 

tribuna porque até a minha família diz para mim para quê que tu fica gravando esses 

vídeos eu gravo porque tenho convicção Jair nós temos exemplos no nosso estado tu pega 

são exemplo de São Leopoldo o Prefeito Ary Vanazzi, fez isso Capão do Leão o prefeito 
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também fez isso aqui em Santa Maria, que não é do meu partido é dos Tucanos o prefeito, 

também fez ou o município o município também teria que fazer então eu fico muito feliz 

que o nosso que o poder executivo se acordou e vai cumprir com seu papel e vai fazer 

esse trabalho para essas famílias que estão precisos usando nesse momento e queria que 

desejar a secretaria de educação,  de saúde, aqueles trabalhadores da saúde que deixam 

sua família em casa e estão lá no dia a dia defendendo trabalhando  em defesa da vida do 

cidadão, quero desejar uma boa sorte para eles e que nós em breve nós vença essa 

tempestade e que volte tudo ao normal, muito obrigado a todos e tenha uma ótima semana 

a todos. TRIBUNA POPULAR: Não houve. O Presidente agradeceu a todos e com a 

proteção de Deus e em nome do povo de Nova Santa Rita, a senhor presidente encerrou 

a sessão às vinte e uma horas e cinco minutos. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a 

presente ata, que vai assinada pela Presidente e pelo primeiro secretário. 
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