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ATA Nº 013/2020 – 12ª SESSÃO ORDINÁRIA – 09/JUNHO/2020 – Ao nono dia do 

mês de junho do ano de dois mil e vinte na sede da Câmara de Vereadores de Nova Santa 

Rita, realizou-se a decima segunda Sessão Ordinária, do quarto ano da sétima legislatura, 

com a presença de todos os vereadores. Nesse momento o Presidente Jocelino Rodrigues, 

deu início aos trabalhos às dezesseis horas SORTEIO: COMUNICAÇÕES DE 

LIDERANÇAS:  PDT / REPUBLICANOS / MDB / PT / PTB.  GRANDE 

EXPEDIENTE: Ver. Renato Machado / Verª. Ieda Bilhalva / Ver. Jair de Oliveira / Ver. 

Guilherme Mota / Ver. Alexsandro Ávila / Ver. Paulo Vargas / Ver. Ildo Maciel da Luz / 

Ver. Leonardo Vieira / Ver. Rodrigo Aveiro / Ver. Jocelino Rodrigues e Ver. Mateus 

Marcon. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Ver. Rodrigo Aveiro / Ver. Paulo Vargas / Ver. 

Leonardo Vieira / Ver. Alexsandro Ávila / Ver. Jocelino Rodrigues / Verª. Ieda Bilhalva / 

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

Mota e Ver. Renato Machado.  EXPEDIENTE: Foi feita a leitura do Boletim nº 013/2020. 

O Ver. Renato solicitou a retirada de um pedido de Providências por estar em duplicidade. 

Ver. Renato. No sentido de que o Poder Executivo efetue o conserto do asfalto da Rua 

dos Pinheiros em frente ao nº 540. Acatado.  COMUNICAÇÃO DE LIDERANÇA: Ver. 

Alexsandro Ávila - Saúdo todos os presentes. Mais uma vez venho usar o espaço da 

tribuna para responder os vários questionamentos que tenho recebido em rede social, mas 

acho que não é só eu, mas os demais vereadores também. Ontem vi um valor de 

R$ 3.800.000,00 que o município recebeu para convenção e vemos nas redes sociais as 

pessoas falando desse valor que nosso recebeu para que tenha mais prevenção e 

encontramos questionamentos enorme onde veio o informativo espalhado aos comércios 

da nossa cidade, feito num papel grosso e caro. Veio uma verba Federal de 

R$ 3.800.000,00 para o município, onde as pessoas estão aguardando e querem ver 

resultado voltado para prevenção para ter mais alternativas, estratégias e vemos essa 

administração que não tem condição de continuar. Nessa prestação de contas não está o 

CNPJ da gráfica e nem no portal da transparência e quero saber quem pagou isso para a 

prefeitura de Nova Santa Rita, quem patrocinou? Algum padrinho dessa administração? 

e está aqui estampado para quem quiser ver e que não é baratinho não, foi a prefeitura 

que pagou? ou foi uma empresa? mas com o que a empresa estaria se beneficiando para 

pagar os informativos. Essa barbaridade na cara da população que está atravessando uma 

crise, pois estamos ajudando várias pessoas que estão desempregada e a prefeitura pega 

e faz esse informativo caríssimo, brincando com dinheiro público. E sinceramente não sei 

até quando vai, uma secretaria de indústria e comércio saiu o secretário e sendo que já foi 

trocado duas vezes, não conseguimos contato com o secretário e só ficam enrolando as 

pessoas e não tem carência e nada nessa administração é lamentável ter que ocupar o 

espaço da Tribuna para relatar isso. GRANDE EXPEDIENTE: Ver. Renato Machado- 

Saudou todos os presentes. Vou falar um pouco do fundo partidário que muitos falam e 

muitas vezes realmente não sabe o que é. Quero dizer para vocês, quem me conhece sabe 

que sempre faço uma campanha humilde dentro dos recursos próprios e gostaria de dizer 

também para os pré candidatos que quando vão para as redes sociais malhar o fundo 

partidário são os primeiros a chegar dentro do comitê de seu partido querendo saber o que 

o partido vai oferecer. Olha a falta de informação da pessoas criticam o fundo partidário, 

mas eles sabem que tem que pagar um contador privado? bancar propaganda política com 

santinho e adesivo por toda a cidade? sabem que carro não anda sem gasolina? mas sabem 

criticar o fundo partidário e esquecem que o fundo partidário para isso, mas eu quero dizer 

para vocês que quero fazer a minha campanha bem humilde de novo com muito trabalho 

andando pela cidade e conversar com as pessoas com um grupo muito bom. Quero deixar 

registrado aqui que a minha campanha vai ser com recurso próprio e não vou usar fundo 

partidário. Mas peço para as pessoas repetem nas redes sociais sobre o partidário, que 
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pré-candidatos pregam e colocam adesivos criticando e são os primeiros a pedir recurso 

pedindo para alguém pagar o contador, bancar os santinhos e a gasolina do carro para 

andar. Precisamos observar e saber o que estamos falando, mas eu continuo falando que 

não vou usar fundo partidário Vereador Renato Machado não vai usar o fundo e com 

muita humildade irei usar o próprio para campanha. Obrigado Ver. Alexsandro Ávila - 

Respondendo a comunidade, hoje me ligaram dizendo que pegou fogo num caminhão no 

Berto Círio na rua da igreja, pouco tempo atrás essa casa aprovou um projeto que saiu nas 

redes sociais, no jornal que iria ter o corpo de bombeiros no município e para minha 

surpresa eu fui comunicado que não temos caminhão de bombeiro no município e teve 

que vim um de Canoas. Quando é para trabalhar e fazer o projeto liberando R$500.000,00 

para o corpo de bombeiro e nesse período também fui numa reunião com o vice-

governador para buscar apoio e o secretário da GGI tomando partido de tudo dizendo que 

podia ter vindo para cá e veio e os vereadores foram comprometidos e votar para que isso 

realmente acontecesse e agora eu faço uma pergunta para o secretário e para essa 

administração cadê o caminhão de bombeiros que estava ali prestando serviço para o 

nosso município? pois o corpo de bombeiro não tem. Mas os bombeiros tinham um 

caminhão e pediam apoio para Canoas e vinha ajudar, final de semana pegou fogo e 

chamado os bombeiros de Canoas e Santa Rita nem sinal. Na legislatura passada a 

arrecadação de 45 milhões tinha corpo de Bombeiros, tinha de ginecologista, 

cardiologista, pediatra e hoje não tem, é lamentável as pessoas brigarem e dizer cadê o 

caminhão de Nova Santa Rita e eu também me faço essa pergunta. Porque há poucos dias 

teve um voluntário que foi lá e cortou a grama do corpo de bombeiro o terminal estava às 

traças. E aí esse secretário que quer governar o nosso município? pelo amor de Deus e os 

partidos que estão coligados prestem atenção que condições está o nosso município? pois 

na saúde não tem especialista para tratar as crianças, tratam as pessoas que é tudo clínico 

geral, caminhão de bombeiro não temos mas tínhamos e o projeto foi aprovado nesta casa 

e até quando essa barbaridade? Espero que os vereadores que estão aqui hoje que são 

líderes e tem posicionamento para sociedade que se posicione e lute pela comunidade e 

respondam esses comentários que tem no face book porque ali nós devemos toda 

satisfação para esses eleitores que acreditam em nós e é vergonhoso essa administração 

está fazendo com o nosso município.Ver. Paulo Vargas - Saúdo todos os presentes. Peço 

que ajudem um rapaz que já está 5 meses morando no município e encontra-se com ferro 

no pulso de uma cirurgia ambulatorial e já está vertendo inflamação no pulso, vai ter que 

ser feito fisioterapeuta após a retirada dos pinos. Gostaria assim como para ele e outros 

casos que fossem resolvidos, mas vejo que a saúde pública aqui do município trabalha 

em passos de formiga quando queremos que as coisas evoluam na área da saúde nós temos 

que ser proativo e não mandar as pessoas para casa e fazer encaminhamentos que são 

demorados nós temos um sistema ardo. Cadastramos dentro da secretaria de saúde que 

linka com a da prefeitura de Canoas esse sistema ao meu ver tem sido muito pouco 

utilizado estão empurrando as pessoas pra Porto Alegre, onde a demora é muito maior, 

porque não se aproximar do nosso município onde muita coisa resolvida por Canoas 

demora demais para retirar um pino do braço então imagina para outras especialidades. 

Esse menino e esse pai estão clamando cinco meses para retirada desse pino que foi 

necessário colocar no braço para que o braço dele pudesse colar e o braço dele está torto, 

tá tendo inflamação e até agora nada. Vou o nome desse menino para que alguém se 

sensibilize e tome providência a respeito, nome dele é George Rodrigues Tales e gostaria 

muito que vereadores da base e abracem essa causa pois é uma causa nobre e ele está 

precisando. Obrigado. Ver. Leonardo Vieira – Saudou todos os presentes. Vou falar um 

pouco sobre a segurança do bairro da Califórnia que nas últimas semanas teve em torno 

de 7 e 8 arrombamentos na casa do pessoal que trabalha o dia todo, chegam em casa tem 
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televisão e seus pertences roubadas. Estive na brigada junto com o Sérgio que presidente 

da associação do bairro e tivemos uma conversa bem boa com a brigada e vão aumentar 

as rondas no bairro. Pois temos uma onda de arrombamentos aqui na cidade muita gente 

preocupada e obrigado e fazem o que podem e infelizmente com seus salários atrasados 

e parcelados e mesmo assim não desistem e trabalham com determinação. E então 

acredito que daqui para frente que tem essa atividade de furtar as coisas que o trabalhador 

ganha. Ver. Rodrigo Aveiro – saudou todos os presentes. Quero dizer para a comunidade 

que está me assistindo que hoje se iniciou mais uma recapeamento de mais uma rua no 

nosso município a rua das Flores no bairro Berto Círio, onde tem um tráfego muito grande 

de veículo e já estava bem desgastada e com muitos buraco buracos na via e uma via 

importante do bairro. Então mais uma conquista importante no nosso município desta 

administração já conseguiu pavimentar mais de 40 ruas, entre ruas e trechos do município, 

entre tantas obras que vem sendo feita para melhorar a vida das pessoas. Para matérias de 

informativo esse repasse de R$ 3.700.00,00 na verdade que vai ser feito pelo governo 

federal não chegou ao município por isso não está no Portal de Transparência e é para 

cobrir as despesas do ano 2019 na área da saúde e todas as outras áreas do município 

devido ao corona vírus que teve uma grande baixa na arrecadação, então é só para matéria 

informativo essa verba não está no município ainda. Ver. Jocelino Rodrigues – Saudou 

todos os presentes. Fiz um pedido de informação mais ou menos a uns 10 dias referente 

de como chegou naquele valor do transporte público pois está me incomodando muito o 

valor da passagem e volto a frisar que o executivo precisa buscar novamente um diálogo 

junto com o Ministério Público, as empresas e a Metroplan porque é inaceitável o valor 

que está gerando despesa a prefeitura com transporte público está doendo no bolso do 

Trabalhador autônomo, do empresário e ainda estamos nessa questão escolares mas 

também vai doer no recurso da educação porque pagamos aqueles 50% e toda vez que 

aumenta a passagem aumentou outros tributos e estou fazendo outro levantamento e logo 

irei falar mais sobre isso e quero dizer que não estou satisfeito com o valor passagem e 

volto a frisar novamente que duas empresas dentro do município não se sustentam isso 

gera desemprego e dívidas do município. Pois poderíamos pegar esse recurso e investir 

em outras áreas. Executivo e sua equipe junto com os vereadores buscar novamente o 

ministério público, as empresas junto ao Metroplan para chegar num acordo para que 

possamos somente uma empresa funcionar aqui no município já que o terminal do Berto 

Círio está em andamento e Logo estará concluído, mas precisamos chegar no número 

comum nessa questão porque nesta casa discutiam praticamente durante quase 4 anos 

somente transporte público e a situação está cada vez pior e ninguém vai ficar numa 

parada 40-  50 minutos ou dando volta dentro do município no ônibus sendo que hoje tem 

pessoas que devido desemprego estão precisando realmente que passem na parada um 

automóvel, tem a questão dos UBER irregulares pelo aplicativo e até mesmo pelo 

aplicativo  está custando mais barato pegar um UBER e se deslocar direto para o centro 

do que pegar um transporte público e então precisamos reaver pois o dinheiro público 

está indo pelo ralo e essa dívida não para de crescer . Então essa minha contribuição e 

uma boa sessão a todos. ORDEM DO DIA: Veto Total ao Artigo 1º do Proj. de Lei nº 

007/2020 “Emenda Modificativa, alterando desconto do IPTU pago em cota único de 15% 

para 25%. Rejeitado o veto por 6 X 5. Proj. de Lei do Legislativo n.º 001/20 - Ver. 

Leonardo de Souza Vieira. "Dá o nome de "Rua Paulo Fernando Bohrer Brandão" à rua 

"D" dos loteamentos Lumi e Itter no bairro Centro no município de Nova Santa Rita-RS". 

Aprovado por unanimidade. Proj. de Lei do Legislativo n.º 002/20 - Ver. Alexsandro 

Ávila de Souza. "Institui o "Programa Jovem Aprendiz Municipal" no município de Nova 

Santa Rita e dá outras providências". Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei do 

Executivo n.º 003/20 - Poder Executivo. "Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
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contratar servidores por prazo determinado". Aprovado por unanimidade. 

REQUERIMENTO: Requerimento n.º 005/20 - Ver. Paulo Ricardo Pinheiro de Vargas 

e Bancada do PTB "solicitamos a formação de comissão especial para acompanhamento 

dos gastos públicos no período de pandemia no município de Nova Santa Rita". Aprovado 

por unanimidade. MOÇÃO: Moção n.º 002/20 - Ver. Ieda Bilhalva e Ver. Guilherme 

Mota "Moção de apoio a convocação de todos os aprovados no último concurso da 

SUSEPE". Em discussão: Ver.ª Ieda Bilhalva - Saúdo todos os presentes. A bancada do 

MDB entramos com a Moção na casa dirigida ao nosso governador Eduardo Leite que na 

sua campanha ele destacou “RS SEGURANÇA” essa cidade o elegeu acreditando no 

serviço público de segurança. O que temos hoje? em 2017 foi feito um concurso e foram 

aprovados vários funcionários para SUSEP e em torno de 1000 - 1100 ainda não foram 

chamadas para esse concurso. Todas as cidades e municípios as câmaras tem se mostrado 

favoráveis a essa moção e tem repercutido para chegar até assembleia e até o nosso 

governo do estado. Pois hoje temos 800 policiais militares e falta segurança nos nossos 

bairros, falta brigada militar nos bairros porque estão dentro do presídio e hoje temos na 

cadeia pública de Porto Alegre e no presídio central de Jacuí em torno de 800 militares 

que estão lá e poderiam estar nas ruas. Temos uma despesa de 6 milhões para os cofres 

públicos e se chamássemos os funcionários da SUSEP concursados 4.400 milhões pagarei 

o salário desses funcionários então seria mais pessoas empregadas, mais segurança 

porque teríamos brigada militar na rua esse servidor não estaria dentro do presídio então 

e estaríamos com mais segurança na rua.  Pedimos para os colegas vereadores votem 

favorável a essa moção.   Aprovada por unanimidade. Moção n.º 003/20 - Ver. Rodrigo 

de Oliveira Aveiro. "Moção de protesto e repúdio à empresa distribuidora de energia 

elétrica RGE Sul, pelo o aumento exorbitante nos valores repassados aos consumidores 

do Município". Em discussão: Ver. Rodrigo Aveiro - Saúdo todos os presentes. Peço o 

apoio a essa moção de repúdio à empresa distribuidora de energia elétrica RGE SUL e 

brevemente quero encaminhar a Aneel pois em épocas difíceis de pandemia e aumento 

exorbitante nas contas de energia dos meses abril e maio que quase dobra os valores da 

fatura pois é inaceitável não só como da nossa parte como também da população e nós 

como representantes do povo devemos estar fiscalizando não só as melhorias mas também 

preço justo das tarifas de energia do nosso município. Peço a todos que votem a favor 

dessa moção, obrigado. Aprovada por unanimidade. INDICAÇÕES: Ver. Paulo Ricardo 

Pinheiro de Vargas. "No sentido de que o Poder Executivo elabore um projeto para 

regulamentação da Guarda Municipal". Em discussão: Ver. Paulo Vargas – Saudou todos 

os presentes. Falo como um servidor público e vejo que estamos dentro de um contexto 

administrativo que vem sendo aclamado pelos os servidores que estão sendo utilizada sua 

mão de obra de forma invasiva e contrária das suas atribuições que é da guarda municipal 

e esses servidores nada mais são do que guarda patrimonial. A guarda municipal não 

existe, não está regulamentada dentro do nosso município, mas precisamos de uma guarda 

municipal, de um efetivo que trabalhe junto com a brigada militar extensivamente para 

poder melhorar a segurança do nosso município. Esses servidores estão uniformizados 

como guarda municipal e isso caracteriza inclusive um crime da administração pública 

com esses servidores, que dentro das suas atribuições do concurso a qual prestou, não está 

atribuições para serem guarda municipal. É vergonhoso uma administração usar um 

servidor público e desviar das suas atribuições para se projetar em redes sociais, tirarem 

fotos e se aproveitarem da mão de obra assim como administrativa privada que se exerce 

uma determinada função é aquela ali, aquela que tu foi admitido e assim é na prefeitura. 

E por isso peço aprovação de todos, Obrigado. Aprovada por unanimidade. "No sentido 

de que a FEPAM, tome as providências no sentido de fiscalizar e notificar a Empresa 

Thonart Móveis, rua Pinheiro n°165 bairro Berto Círio, Nova Santa Rita". Aprovada por 
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unanimidade. Ver. Renato Machado. "No sentido de que o Poder Executivo efetue 

conserto do concreto da Av. Getúlio Vargas, em vários pontos, no trajeto do trevo da 

Califórnia até a empesa InterCement do Brasil. " Aprovada por unanimidade. Ver. 

Rodrigo Aveiro.” No sentido de que o Poder Executivo contate a empresa CCR via Sul, 

para que a mesma realize recapeamento asfáltico no acesso a Empresa Harman, BR 386 

km 435". Aprovada por unanimidade. Ver. Jocelino Rodrigues. “No sentido de que o 

Poder Executivo construa uma lombada elevada na Av. Getúlio Vargas em frente ao posto 

de saúde, bairro Berto Círio". Aprovada por unanimidade. Ver. Jair de Oliveira. “No 

sentido de que o Poder Executivo faça a pavimentação do trecho da Rua 11 de abril, onde 

não se encontra pavimentada, bairro Berto Círio". Aprovada por unanimidade. Ver. 

Leonardo Vieira. "No sentido de que o Poder Executivo, faça um estudo para criar um 

convenio com o governo do Estado, para implantação de uma unidade básica do SAMU 

(Serviço de Atendimento Móvel de Urgência)". Aprovada por unanimidade. "No sentido 

de que o Poder Executivo realize, com urgência uma operação de limpeza, colocação de 

placas proibindo o descarte lixo, na esquina da rua da Vertente com a rua da Figueira". 

Aprovada por unanimidade. Ver. Mateus Marcon - "No sentido de que o Poder 

Executivo efetue a instalação de braço com luminária no poste existente na rua Pedro 

Fraga nº 643, bairro Sanga Funda". Aprovada por unanimidade. PAUTA: Não tem. 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Ver. Paulo Vargas - Retornando à tribuna para falar a 

respeito do transporte público na qual o nosso Presidente levantou na sua fala. O 

transporte público em Nova Santa Rita estão um caos chega aos nossos meios de 

comunicação WhatsApp e Face book muitas críticas, esse transporte tem sido muito 

oneroso para o nosso município e sendo assim eu tenho certeza que nós precisávamos sim 

de um transporte alternativo e  antes de ser vereador entreguei ao secretário Rodrigo 

Batistella na época uma sugestão de abrirmos uma concessão para lotações municipais 

aonde de forma fosse igual ou semelhante aos táxis só que rotativos como era em Porto 

Alegre antigamente, através de vans e quem quisesse se habilitar que fizesse esse processo 

de se escrevesse dentro da prefeitura com as normas regulamentadas pelo Município 

através de lei do município é essa seria a nossa realidade para nossa cidade. E trouxeram 

essa empresa de Charqueadas na qual não contribui nada com a nossa cidade em referente 

a impostos e estão tendo prejuízo mas o prejuízo maior está no cofre público que hoje é 

uma dívida aproximadamente 2 milhões reais de subsídio de passagem ao contrário do 

que foi feito no estudo do La Salle que fez o levantamento a prefeitura ignorou e nós 

vereadores não aprovamos esse subsídio da prefeitura e isso foi feito no contrato. Em 

relação ao meu pedido da comissão especial para que seja feita por essa casa através de 

uma comissão dos vereadores sugeri que fosse um vereador de cada bancada para que 

houvesse uma fiscalização desse dinheiro que está vindo de Brasília de forma emergencial 

para os municípios, na qual Nova Santa Rita que está para receber r$ 3.800.000,00 e que 

esse valor seja fiscalizado com as notas de empenho as devidas notas fiscais do que foi 

gasto esse valor para justamente ajudar a fazer uma administração do Legislativo com 

muita transparência e muita impessoalidade e não para ser ofensivo ao executivo e sim 

porque é um dever desta casa em fazer de forma limpa, temos que ter o cuidado com 

dinheiro público esse dinheiro que vem de Brasília é dos nossos impostos e ele merece 

ter o cuidado e a fiscalização merecida para essa casa legislativa e meu muito 

obrigado.Ver. Leonardo Vieira- Saúdo todos os presentes. Vou contribuir com a fala que 

o vereador Paulinho fez sobre Guarda patrimonial, sábado minha irmã estava no postinho 

eu vim ali ela estava meio ruim, vou dar os parabéns para os funcionários do pronto 

atendimento muito ansiosa atender ela muito bem, o que me chamou atenção foi 

justamente o guarda patrimonial tinha um rapaz alterado alcoolizado e quando saiu ele 

arrancou agulha e saiu se tapeando xingando todo mundo e o guardo patrimonial só tem 
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um cassetete para se defender se fosse no caso  mas ele é muito prudente mas a maneira 

que ele tem de ficar defendendo a vida dele ou de uma agressão pode ser de um soco, 

paulada então ele tem que ter como se defender. Sei que os guardas patrimoniais estão 

comprando seus uniformes, muito deles compram e posso comprovar. Sei também de 

guarda patrimonial que foi ameaçado ao tentar impedir o pessoal entrar na escola fazenda 

foram ameaçadas guarda patrimonial e estive em Eldorado do Sul que é uma cidade que 

tem praticamente nosso mesmo desenvolvimento, mesma quantidade de população, 

mesma dimensão territorial e existe guarda municipal tentei trazer esse projeto para cá 

mas o secretário até então na época disse que não era viável se Eldorado do Sul que tem 

praticamente mesma população, não tem arrecadação que nós temos e tem a guarda 

municipal, porque que nós não podemos? se a guarda municipal cuida do trânsito já ficaria 

bom, quantos policiais militares nós teríamos a mais na cidade podendo está fazendo a 

segurança da população usando essa guarda então municipal. Em eventos hoje vejo 

guardas patrimoniais andando com a maior boa vontade, mas é só para organizar alguma 

coisa pois eles não têm voz, eles não podem fazer nada. A escola fazenda foi decretada 

quantas vezes aquela pracinha, eles se limitam a chegar na cerca e ligar para brigada 

porque eles não podem intervir não tem poder para isso, penso que a cidade tem que andar 

para frente pode melhorar muito e me preocupo com a situação e com a vida desse pessoal 

que trabalha à noite porque ele depende da ligação para brigada e muitas vezes a brigada 

tá lá em Canoas como vocês sabe como funciona sistema judiciário a viatura que fizer a 

ocorrência tem que ficar esperando na Delegacia Civil até fazer todo trâmite para retornar 

para a cidade e nesse meio tempo muitas vezes estamos à mercê e não é um privilégio na 

nossa cidade são todas as cidades têm o efetivo muito culto da Brigada Militar, penso que 

nós enquanto vereadores dentro do município podemos melhorar muito isso e uma coisa 

que me chamou atenção ontem nessa visita que nós temos na brigada foram as câmeras 

de monitoramento são 25 câmeras espalhadas pela Cidade é um ponto dispositivo nós 

podemos estar acompanhamento pela cidade mas algumas câmeras já estão obsoletas e 

creio que nós todos vereadores os 11 vereadores podemos de repente encaminhar um 

projeto para o Executivo para que seja investido em câmeras definição maior de última 

geração para contribuir na segurança isso ajuda muito no combate da criminalidade, mas 

isso creio que nós todos podemos estar sentando e conversando para ajudar esses 

guerreiros que estão aí que a brigada militar contribuindo com eles porque como a gente 

estava conversando as câmeras hoje de monitoramento é o 12º olho deles comparando o 

jogo de futebol ele tem os 11 a disputar aquela partida mas tem mais as câmeras dando 

esse apoio e então seria o 12º homem, essa minha contribuição por hoje. Boa noite a todos  

Ver. Alexsandro Ávila- Saúdo todos os presentes. Sou vereador que cobro, brigo e 

reconheço quando as coisas estão andando como tem que andar e nesse espaço de tribuna 

quero dizer que tem muita secretários que entraram a pouco e estão dando resultado que 

a população esperava por muito tempo e por duas vezes fui ao posto de saúde, uma na 

Secretaria da Saúde e ali tive o prazer de conhecer o médico Artan é diferenciado se nosso 

município tivesse mais Artan porque o cara é diferenciado e tem meu respeito e vi ele ali 

na secretaria atendendo sentado conversando explicando uma das pessoas foi a minha 

mãe e ele atendeu no pronto atendimento e mandou procurar ele no outro dia e levar os 

exames, sem saber que era minha mãe e atendeu muito bem. Sábado ele estava no pronto 

atendimento onde um senhor meu amigo Carlinhos Fraga quarta-feira caiu uma farpa no 

olho, ele veio por duas vezes no pronto atendimento e o médico que estava ali disse que 

não podia fazer nada e sábado à noite eu vim ali com ele no posto o Dr. Artan estava ali 

em menos de dois minutos tirou a farpa que estava no olho do seu Carlinhos, uma atenção 

sensacional e uma diferença dos médicos que atendem ali que muitas vezes só vão ali 

para pegar o dinheiro e virose é o que mais tem é só o que sabe dizer, mas agora venho 
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aqui nessa tribuna conhecer o belíssimo médico que esse município tem e tomara que 

valorize. Sou pré-candidato e quero mudança mas tem muita gente boa dentro da 

administração que tem que ser valorizado muitos e tem muitos funcionários públicos que 

tem vantagem tem FG mas são diferenciados porque realmente merecem e esses não é 

porque trocou de administração que vamos fechar os olhos e vai tratar eles como essa 

administração tratou os que tinham suas opiniões porque não levantavam as bandeiras e 

eram bons funcionários, eram diferenciados mas não comungavam com essa 

administração eram pisados. Espero que essa nova política que eu venho trilhando e 

mostrando  existe sim um médico que nem esse, valorizem secretários que estão no 

governo que estão dando resultado, valoriza o servidor CC que realmente está 

comprometido para trabalhar essa diferença não pisar e desvalorizar quem não tá 

comungando ou levantando a bandeira mas valorizar quem tem compromisso com o povo 

que quem realmente quer trabalhar então essas pessoas e hoje em nome do Artan digo 

tem sim o meu reconhecimento e tem minha admiração e se Deus quiser e povo quiser 

mudança pode ter certeza que essas pessoas que são comprometidas com a comunidade 

vão ser valorizadas porque quem ganha é o cidadão. Uma boa semana a todos Ver. 

Jocelino Rodrigues -  O pessoal em casa talvez possa tá achando que esse tratamento 

tenha feito por ser a mãe de um vereador mas quero dizer para senhores e senhoras que 

com certeza não, tive o prazer logo que o Artan chegou até aqui, temos sim excelentes 

médicos e no nosso termômetro quanto a isso quando algumas avaliações referente ao 

cidadão que é atendido nas unidades são aqueles que tiveram oportunidade de ir até a 

Secretaria da Saúde e pegar o currículo do médico Artan, vocês vão ver o quanto ele é 

qualificado e dedicado a função e como nós elogiamos um médico e tem outros médicos 

que também merecem elogio na unidade mas falo dessa diferença do Artan porque além 

de presenciar muitas vezes ele não levou para o lado político, não aceita nem secretário e 

nem de vereador ele é paciente ele é uma questão de saúde ele não diferencia a idade nem 

tamanho nem cargo e função, é um legítimo profissional da Saúde onde sabe levar e 

respeitar sua equipe que são excelentes profissionais que estão juntos nessa linha de 

trabalho e seguindo a fala da questão de elogios dos novos, tenho que elogiar lá na 

secretaria do meio ambiente Leonardo até o momento é um servidor público e ali diante 

na secretaria tem se mantido muito atencioso com todos os vereadores não recebi 

reclamação dele muito por ao contrário muita gente torcendo por ele e muita gente 

acreditando no trabalho dele. Assim também o pessoal está respeitando servidor público 

o Everton que cuidava do transporte escolar e hoje assumir as obras junto com aquela 

equipe das obras para fazer um bom trabalho onde está se organizando para esse período 

chuvoso que vem logo à frente mas como a vida não é feita só de elogios de uma maneira 

ou outra tenho que fazer uma crítica da questão da pavimentação da Deoclécio Rodrigues 

uma emenda que ele tanto briguei com ela tanto busquei que na verdade não é emenda, 

foi um trabalho construído junto com o Executivo, o La Salle e o Jonas Martins 

lamentavelmente hoje conversando com o encarregado da obra onde achei que logo ali 

na frente estariam pavimentando aquele trecho da Avenida onde ele me disse que a recém 

vão começar a parte de canalizar e a previsão de asfaltar aquela rua seria lá por outubro 

ou novembro, pois bem a licitação saiu o ano passado no contrato da empresa desde Maio 

do ano passado, sabemos da dificuldade que teve na questão de alguns moradores há mais 

um empecilho que é a questão de uma cerca do La Salle está dentro da rua, fica essa 

polêmica dentro do La Salle prestou e ainda presta tanto serviço e que lucrou muito com 

esse município e acaba de uma certa forma trancando esse trecho. Peço para que o La 

Salle colabore nesta questão peça ao executivo da secretaria SMUD colabore para que 

isso, passou mais de um ano para se fazer 1 quilômetro e 300 metros de asfalto mais um 

ano o pessoal do Recanto da Quinta irá pisar no barro. Então fico muito triste com a fala 



                                                                                                                                                                                                                                                                      8 

do encarregado da empresa e torço para que logo realmente se faça o asfalto ali e tira essa 

burocracia que é para construir um metro de asfalto no município. Muito obrigado uma 

boa semana a todos.Ver.ª Ieda Bilhalva - Vou falar um pouco do movimento que está no 

mundo contra os preconceitos, falam muito mas tem pouca ação as pessoas são 

preconceituosas tanto na questão do racismo que está forte e gritante principalmente nos 

Estados Unidos e no mundo todo essa semana teve diversas manifestações a respeito disso 

e a questão do machismo também, pois é muito difícil os homens se dobrarem para elogiar 

as mulheres é difícil na vida normal no legislativo no executivo é muito difícil para os 

homens e a discriminação com as mulheres e com os gêneros diferenciados que hoje tem 

um terceiro gênero que já é leia até no eleitoral está bem forte, isso é bem complicado 

pois mulher tem que dosar todo dia que faz um bom serviço. Ninguém joga pedra na 

árvore que não dá fruto, eu faço um comparativo com um pé de abacate cheio de abacate. 

Vou procurar alguma coisa naquele abacate para apanhar aquele abacate, mas agora eu 

fui no pé de abacate se não tiver nenhum abacate vou embora. Então quem me conhece 

aqui em Nova Santa Rita sabe que o meu trabalho é sério é comprometido com a 

comunidade eu me elegi para prestar serviços para a comunidade eu não tenho que prestar 

serviços para os colegas vereadores e nem para outras pessoas é para minha comunidade 

que me elegeu, então cada um tem seu mandato e tem que cuidar do seu mandato e é isso 

que eu faço mas tem gente que gosta de jogar pedra no telhado dos outros achando que 

tem teto de aço que mais estão à mercê de se enrolar e se embolar na sua própria teia, 

quero ver quem joga primeira pedra então assim só vou puxar todos para o mesmo barco 

aqui na casa e lá, então vamos andar todos na mesma telha, porque tem seus amigos e 

despachando coisas contra minha pessoa então vamos provar mais uma vez na justiça que 

somos legais e que fazemos as coisas certas e que estamos no caminho e defender para 

comunidade. Eu tenho mais de 20 anos de servidora pública todo meu trabalho é feito 

dentro da dignidade, do respeito e da ética. Respeito os dez colegas homens e nunca faltei 

respeito e tenho uma admiração para o trabalho de cada um, então meu mandato fui eleita 

pelo povo e cada ano estão enxergando que vamos por um bom pensar para cada um. E 

todos têm uma grande teia e todos pode cair junto. Ver. Jair Oliveira - Saúdo todos os 

presentes. Estou chateado com essa revista aqui a prefeita é muito econômica só tem 10 

páginas aqui e ela colocou 30% só do que ela fez e nem tem 30%, se é eu mostro tudo é 

sete anos de governo eu tenho que falar com ela: -Prefeita tem muita pouca coisa aqui eu 

estava olhando e tem 10 folhas, eu acho que cabe umas 30 folhas pois foi tanto de obra 

que tem construído neste município. Estamos fazendo obra e tem apontamento também 

escutando a fala do presidente que realmente essa empresa e estive conversando com 

alguns lá eu não sei se essa empresa é muito boa. O senhor falou de canalização mais de 

um ano para pôr um asfalto estão ficando louco, tem um problema da empresa, mas como 

vereador temos que fiscalizar e a prefeitura e a fiscal também.  Outra coisa não veio ainda 

três milhões aqui para Nova Santa Rita o Bolsonaro ainda não mandou, tomara que manda, 

mas ele não mandou e estou com medo aqui não mande. Um homem que sai sem máscara, 

fazendo o que está fazendo, tenho certeza que quem votou nele já está com vergonha; eu 

nunca vi nesta tribuna e em redes sociais criticaram o presidente porque acho quem tem 

que dar um presente, pois está um ano dois anos no governo e não estou criticando a 

atitude da pessoa do nosso presidente e as pessoas cada vez mais tem que defender mesmo 

ele e vão se afundou junto com Bolsonaro. Nas eleições municipais defendendo uma coisa 

errada que ele tá fazendo um churrasquinho, andando de barco, não sei mais o que, sem 

máscara. Isso não é atitude de um presidente e falavam do Lula que o tomava uma 

branquinha tomava mesmo mas ele tinha uma atitude de presidente para um cara que não 

tem estudo nenhum e tinha umas atitudes cidadão que tocou toda uma nação, um país que 

era respeitado lá fora e hoje é uma vergonha para nós cidadão brasileiro o que esse homem 
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está fazendo. Não que ver notícias da Globo pois não tem só um jornal no Brasil, tem que 

interromper um programa para satisfazer o senhor presidente porque ele tem birra com a 

rede globo pois birra todos os presidentes tiveram Fernando Henrique teve, o Lula teve e 

quero desejar uma boa semana a todos.Ver. Guilherme Mota - Saúdo todos os presentes. 

É importante se posicionar referente a temas abordados nesta sessão e aqui cabe 

discussões pertinentes ao interesse público, interesses do Cidadão e cada um com as suas 

prioridades de debate não tornando mais ou menos importante que o outro mas cada um 

defendendo aquela linha que entende ser a linha mais correta digo isso porque quero vir 

aqui fazer um somatório as palavras da vereadora Ieda que esse tipo de debate é sim muito 

importante porque hoje nós estamos pagando um preço de uma sociedade que propaga 

divisão, propaga indiferença e se esquecemos que muitas vezes aquilo que nos une é 

muito maior do que nos divide, mas uma política de ódio uma sociedade que procura 

sempre ver o que está errado e apontar o dedo para outro, acaba contribuindo para que o 

preconceito que a diferença, que a raiva tome conta das pessoas e isso os nossos filhos, 

as futuras gerações certamente vão ter muita dificuldade em relacionamento no dia a dia 

por fruto disso do que estamos vivendo aqui. Inoportuno falar de eleições nesse momento 

ainda que coordenador regional do nosso partido se posicionou e sou contra a qualquer 

prolongação de mandatos por que fomos eleitos por quatro anos se houver prorrogação 

de mandato é o ato de desinteresse para a população mas digo isso porque hoje nós aqui 

não conversamos sobre algo que é fundamental Sabemos que houve uma cobrança do 

isolamento social e de certa maneira ainda que não obteve os índices necessários porque 

a recuperação econômica não tá ligada ou abrir o fechar o comércio e sim na própria 

cidade na confiança das pessoas, na confiança da Economia em fazer as coisas girar não 

é abrindo o comércio ou fechando que vai determinar isso ainda que entendo que os 

comércios precisam trabalhar e devem tomar todas as precauções e falo isso porque 

conforme o boletim liberado pela prefeitura às 18 horas fala que nós temos 25 casos em 

isolamento, 308 em alta de isolamento,  161 coletas de exames, 149 descartados, temos 

10 casos confirmados e 5 foram curados fazendo um cálculo básico os 149 descartados 

mais 10 descartados são 159 então faltam dois casos que ainda devem estar em análise. 

Mas digo isso por que a população ainda que nós necessitamos e queremos que volte a 

normal precisa nesse momento que já estamos com 10 casos Nova Santa Rita se cuidar 

usar álcool gel usar máscara e evitar o contato e assim o quanto antes de voltarmos a 

nossas vidas normais.Ver. Renato Machado - Saúdo todos os presentes. Nós 

acompanhamos essa previsão de quase R$ 4.000.000,00 no município que ainda não 

chegou pois muita gente acha que é para ser investido tudo no COVID mas na verdade 

parte desse recurso é para cobrir o déficit de perdas foram a gente sabe que o empresário 

não produzir não gera impostos então é um dinheiro que vem para provar a parte dele do 

COVID mas também para suprir demandas de despesas do município onde não foi 

arrecadado os recursos. Também gostaria de colocar aqui o respeito que procuro ter 

sempre com colegas vereadores e que eu sempre falo não se veem nessa casa para fazer 

o ciclo de amizade e sim para aproveitar e saber respeitar o posicionamento de cada um 

porque quando vejo aqui como a vereadora Ieda colocou da minha parte nunca tive 

problema, discuti politicamente mas sempre dentro do respeito. Quem julga o trabalho de 

cada vereador é a comunidade, então não adianta eu querer afrontar os vereadores que vai 

somar muito pouco para a política esse tempo que vou perder posso estar construindo 

dentro da comunidade coisas boas para somar lá na frente no meu projeto mas também 

precisamos avaliar caso por caso aí vem a discussão, não gosto do prefeito que era bêbado, 

do outro que só fala bobagem, isso escutamos nas ruas todos os dias mas as pessoas 

sacrificam muito as opiniões aqui na minha fala do fundo partidário que nada mais e nada 

menos que um auxílio aos candidatos a vereadores que a primeira preocupação de um 
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pré-candidato o que o partido vai me ajudar isso vejo inúmeros de pessoas me 

perguntando na rua, o que vocês ganham? então alguns tem opção de não usar o fundo 

partidário que é o meu casa mas tem aqueles que infelizmente tem que usar. E todas essas 

críticas não somam em nada e quando a sua presidência tem seus atos positivos e 

negativos que vão ser julgados lá no fim do seu mandato e vem outra questão muitos que 

criticam o governo Bolsonaro são os primeiros ir na caixa pegar os recursos que também 

não é um dinheiro do presidente é um dinheiro nosso e do nosso país. Tem gente que é 

contra o fundo partidário mas se for pré-candidato quer recurso, tem gente que é contra o 

Bolsonaro mas é o primeiro está na fila para pegar os 600,00 reais e aqui não tem nenhum 

defensor do Bolsonaro mas também ele tem o lado positivo já fazem mais de 500 dias 

acessou a corrupção é um grande passo é aonde admiro os políticos e não me arrependo 

do meu voto. Boa noite 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 horas e vinte e dez minutos. Nada mais 

havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que vai assinada pela Presidente e pelo 

primeiro secretário. 
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