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ATA Nº 016/2020 – 15ª SESSÃO ORDINÁRIA – 21/JULHO/2020 – Ao vigésimo 

primeiro dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte na sede da Câmara de Vereadores 

de Nova Santa Rita, realizou-se a decima quinta 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: REPUBLICANOS / MDB / PTB / PDT / PT.  

GRANDE EXPEDIENTE: Ver. Jair de Oliveira / Ver. Jocelino Rodrigues / Ver. Ildo 

Maciel da Luz / Ver. Paulo Vargas / Ver. Guilherme Mota / Ver. Leonardo Vieira / Ver. 

Mateus Marcon / Ver. Rodrigo Aveiro / Ver. Renato Machado / Verª. Ieda Bilhalva e Ver. 

Alexsandro Ávila. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Ver. Rodrigo Aveiro / Ver. Leonardo 

Vieira / Ver. Jocelino Rodrigues / Ver. Alexsandro Ávila / Ver. Jair de Oliveira / Ver. 

Guilherme Mota / Ver. Paulo Vargas / Ver. Ildo Maciel da Luz / Verª. Ieda Bilhalva / Ver. 

Renato Machado e Ver. Mateus Marcon.  EXPEDIENTE: Foi feita a leitura do Boletim 

nº 016/2020.  COMUNICAÇÃO DE LIDERANÇA: Ver. Guilherme Mota - Saudou 

todos presentes. Um pouco mais de sete anos quase oito anos tive a felicidade de entrar 

nessa casa e ser vereador. Ao longo da minha história tenho muito orgulho de ter sido 

sempre o vereador de posição pensando no bem comum votando naquilo que no meu 

entendimento e no entendimento das pessoas que me aconselham era o melhor para a 

sociedade. Tenho muito orgulho em dizer  que ao longo da minha trajetória trouxe entre 

recursos de emendas, liberações de recursos e mais de um milhão de reais para Nova 

Santa Rita e gosto muito de dizer que fui um vereador que me paguei com o meu trabalho, 

tive também a felicidade ao longo desse período de poder ocupar a secretaria de esporte 

do município e fazer um trabalho que até hoje me resulta em boas lembranças em elogios 

e comprimentos por parte da comunidade esportiva também quero dizer que a minha 

trajetória política, senhor presidente, me fez ser escolhido pelo meu partido MDB o nome 

a ser lançado ao majoritária do partido. Não há momento melhor, não há valor maior do 

que o reconhecimento diante disso se criou uma disputa no município democrática 

importante para essa composição passamos por um processo entre o secretário da época 

Rodrigo e meu querido amigo Vereador Lebrão passamos por processos de outros partidos 

Vereador Jair e também dentro da nossa base passamos pelos processos. Mas eu acredito 

que um momento agora é um momento qual eu não gostaria de participar desse processo, 

primeiramente porque entendo a política como construção coletiva e não quero o meu 

nome como objeto de disputa que possa gerar qualquer busca ou ferida dentro do campo 

político. Por isso decidi retirar o meu nome de uma disputa a composições majoritárias 

no sentido que entendo que para o bem comum não era momento do Guilherme Mota ser 

alvo de uma disputa maior ou até mesmo ser um objeto e uma disputa que acredito que 

deveria ser consensual, por isso eu quero dizer a todos que o meu orgulho de ser e como 

dizem não gosto de falar assim a liderança do MDB eu quero dizer que sou companheiro 

dos meus colegas, vereadora Ieda, e no entendimento que Vereador é 24 horas aqui para 

parafraseando o vereador Alex também entendo que a nossa missão que tenho pela frente 

não está compatível com a figura do vereador por isso hoje já conversando com vereador 

Gugu, vou apresentar então o meu requerimento de licença para que outro Vereador possa 

aqui continuar atendendo a comunidade e que eu possa então continuar a vida como não 

como candidato mas como agente político dentro de uma série de obrigações que teremos 

partidárias e essas obrigações não concordo enquanto tenho que fazer isso continue aqui 

na câmara e dividindo um mandato com esse tipo de ação. Quero dizer ao Batistella que 

estarei em disposição e quero agradecer primeiramente a Deus e ao meu querido partido 

MDB a minha família e principalmente ao povo de Nova Santa Rita que as duas vezes 

que coloquei meu nome à disposição tive a felicidade de ser eleito. Ver. Alexsandro Ávila 

- Saudou todos presentes. Bancado PTB será favorável o requerimento que ele solicitou 
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pedindo afastamento, mas eu entendo como é um vereador do qual foi eleito e tenho 

certeza que ele também né foi eleito para que ficasse na câmara e dependesse da 

solicitação a cada dever de ajudar a comunidade e hoje mais uma vez o vereador se afasta 

do seu compromisso, que na eleição prometeu as pessoas que ia aqui na câmara de 

vereadores lutar pelo bem-estar de cada cidadão da nossa cidade mais uma vez o vereador 

está se afastando da câmara do legislativo para atender o anseio do executivo irá deixar o 

seu compromisso aqui no legislativo para tentar mais uma vez dá suporte para esse 

executivo para que possa mais uma vez administrar o nosso município. Eu acho que já 

foi aprovado por diversas vezes que a nossa cidade está clamando por mudança e mais 

uma vez o vereador Guilherme e a bancada do MDB se posiciona lá ao lado deste governo 

dando as costas para comunidade que Clama por mudança porque quer respeito, quer é 

uma saúde melhor, uma educação melhor, uma segurança melhor e mais uma vez o MDB 

por cargos se submete a tirar o líder da bancada para trabalhar em campanha política como 

já foi exposto pelo o vereador. Espero que nessa nova eleição se aproxima as pessoas que 

estão hoje colocando  seu nome à disposição como um pré-candidato e que cada visita 

que faça  uma residência dizendo lá naquela residência que vai trabalhar para ajudar para 

buscar o melhor para cada cidadão para qualquer bairro que consegui chegar para ser um 

vereador que trabalha aqui na câmara com responsabilidade e não faça como o vereador 

Guilherme está fazendo e que a bancada do MDB tá fazendo mais uma vez para obter 

vantagem nessa campanha que se aproxima. Em todo meu mandato abri meu coração e 

falando que cada cidadão na rua quer mudança de responsabilidade verdade infelizmente 

a gente vê esses acordo sujo para ficar no poder a qualquer preço vergonha, mais uma vez 

a gente vê esse jogo de política suja de sair largar o seu compromisso para coordenar uma 

campanha de Rodrigo Batistella que esteve a oito anos e agora faz live para escutar a 

comunidade, Meu Deus do céu!! Essa política pode ter certeza que não é que a bancada 

do PTB de hoje composta por Vereador Renato, vereador Paulinho e aqui tem certeza que 

tem demais vereadores comprometido na qual é a população que deixaram de lado esse 

governo e hoje vem se Deus quiser se unir. Ver. Leonardo Vieira - Saúdo todos presentes. 

Eu não poderia deixar de vir nesta tribuna aqui parabenizar lebrão no dia de ontem o 11º 

aniversário da associação das entidades tradicionalistas e eu como integrante do Piquete 

Arquiminio Salvador Pereira e muito me orgulho estive por três anos à frente do Piquete, 

estive patrão e hoje vice presidente licenciado da associação das entidades. Queria deixar 

meus parabéns para essa importante associação que faz um trabalho exemplar e excelente 

a nossa cidade. Uma associação que todos os patrões que passaram pela diretoria 

deixaram sua contribuição mais de 3 anos para cá a associação assumiu papéis muitos 

importante na nossa cidade, ela já tinha esse trabalho forte na cultura, no esporte campeiro, 

na lida campeira tradicionalista, assumiu também um papel social muito importante de 

conscientização já tinha uma cavalgada do meio ambiente era muito importante em 

parceria com o executivo e a secretaria do meio ambiente. A cavalgada do outubro rosa 

uma cavalgada muito importante para as mulheres de todas as cidades não só para aquelas 

que vivem no meio, mas para todas as mulheres na cidade, do nosso estado do nosso país. 

É contribuir e contribui esse ano de vida pandemia estaríamos realizando a terceira 

cavalgada, mas infelizmente não vai ser possível devido ao distanciamento social. A 

cavalgada do novembro azul que foi a primeira realizada no passado que teve alcance 

muito grande na cidade, porque nós vamos e estamos muito receosos em relação à saúde 

do homem. Então associação tem o papel muito importante nessa cavalgada, o Natal do 

bem que arrecadamos uma tonelada e meia de alimento inclusive para os idosos em 

Canoas é muito gratificante essa atividade. Na qual nossa cidade está de parabéns por 

todos que contribuíram com a cavalgada da distribuição de máscaras onde Associação 

através dos seus associados das suas prendas, se envolveram na confecção dessas 
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máscaras e foram produzidas mais de 3.000 máscaras distribuídas para nossa comunidade, 

aqueles que quiseram participar recebendo a máscara e doando alimento. A associação 

arrecadou duas toneladas de alimentos e foi distribuído para nossa comunidade para nossa 

sociedade então aqui quero dar os parabéns para associação e para todas as entidades 

essas 20 entidades que compõem associação porque ninguém faz nada sozinho e a 

associação é simplesmente uma ferramenta que todas as entidades faz funcionar então 

aqui deixo meus parabéns ao Presidente Júlio César a toda diretoria e vida longa a 

associação das entidades tradicionalistas. Muito obrigado. GRANDE EXPEDIENTE: 

Ver. Leonardo Vieira - Hoje a gente entrou com requerimento aqui na casa requerendo 

a criação de uma comissão parlamentar para acompanhar o valor que está vindo para 

todas as idades/todo país com mais de 3 trilhões de reais para da cultura do qual nosso 

município vai ser contemplado com r$ 222.000,00 e a gente fez essa comissão para poder 

organizar a criação. Nossa função é fiscalizar e contribuir para que esse dinheiro seja 

devidamente distribuído para aquelas pessoas que realmente precisam como hoje vem 

acontecendo. Desse auxílio emergencial muita gente que não precisa tá sendo beneficiado, 

então a nossa função enquanto mediadores no município acompanhar, então galera falei 

quem vai ter direito. O artigo 4º desta lei subsídio mensal previsto de  R$ 3.000,00 a 

R$ 10.000,00 por cada pessoa que encaminhar o pedido desse benefício e que é 

compreendido como um trabalhador ou trabalhadora da cultura com outra pessoa da 

cadeia produtiva conseguimento artístico-cultural, contadores de histórias, produtores 

técnicos curadores, oficineiros, professores de escolas de arte e capoeira e se algumas 

dessas que se enquadram então acho muito interessante a gente fazer essa fala aqui para 

quem estiver nos assistindo procure os editais que o município está lançando por quê tanto 

dentro do regramento vai ter todo direito dependendo da sua classificação de pegar de 

R$ 3.000,00 a R$ 10.000,00. Então é muito importante criarmos essa comissão no 

presente e acompanhar de perto essa distribuição. Ver. Renato Machado - Saudou todos 

presentes. Aproveitando esse espaço que é um espaço só, irei falar um pouco vias públicas 

do município porque eu entendo que estamos jogado às traças quem vai para Morretes há 

muito tempo estamos pedindo melhoria naquele asfalto que está sendo destruído a cada 

dia que passa e com as chuvas que deu está se destruindo ainda mais. Agora não é só o 

acesso na avenida principal Getúlio Vargas e sim nas ruas internas dos bairros também e 

é cratera e o buraco que estão abrindo. A cada chuva que dá aumenta mais os buracos da 

cidade passando a escola Barão Teresópolis é uma vergonha a buraqueira que tá naquele 

asfalto da Silva Schultz entrando na rua dos Bloedow está intransitável sem condições de 

tráfego e cada dia aumentando mais e não é de hoje é de bastante tempo já. No final da 

rua Bloedow lá quase em frente à assembleia de Deus outra vergonha, também outra 

buraqueira. Não se falando dos lixos acumulados nas beiras das calçadas, galho no 

período da poda não estão recolhendo. Vão dizer que estamos na pandemia e saiam para 

caminhar nas estradas dos bairros para vocês verem o mato em cima das calçadas. Se for 

para fazer coisas para quem tem interesse nesse executivo, aí não tem pandemia. Será que 

essa equipe que anda colocando cano não está correndo risco? colocando canos e fazendo 

campanha política a três/quatro meses antes das eleições. É só caminhar pelas ruas da 

cidade e ver a situação que se encontra, pois não sei se não existe mais o quadro funcional 

dessa parte ainda na secretaria de obras, pois é uma vergonha o descaso que a nossa cidade 

está ficando e não vão colocar a culpa na pandemia pois se estivesse todos parados mas 

não tem equipe de cano colocando cano e que tem interesse político, mas também tem 

entulhos de mato, galhos atirados pela estrada que é uma vergonha e dizer o que para o 

povo. Os colegas vereadores tem toda semana 20 a 30 pedidos, mas cadê a equipe de 

manutenção de limpeza pública. A nossa cidade é uma vergonha, uma cidade que está 

imunda e atirada as traças, que uns correm risco de pegar COVID e outros não, será que 
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essas pessoas que estão coordenando a secretaria de obras não estão vendo isso. Já estou 

com saudades de ti vereador de quando estava nas obras, que pelo menos tinha uma 

programação eficiente e fazia, não patrolavam em dia de chuva, e quando tinha o trabalho 

de patrolamento sempre posteriormente via com brita em cima das ruas e trazia 

quantidade necessária. É uma vergonha e lamento. Verª Ieda Bilhalva - Saudou todos 

presentes. Hoje não poderia deixar de falar nessa sessão da educação. Hoje a educação 

brasileira está na mão dos deputados na câmara dos deputados sendo votada, e a gente vai 

pensar assim como assim a educação está sendo votada, sim o FUNDEB que o fundo de 

manutenção e desenvolvimento da educação básica e dá valorização dos professores está 

hoje por ser votada na câmara. Estava tentando acompanhar e ainda não tem resultados 

das sessões, o que houve nós temos um plano desse mundo que acaba no final de 2020, 

ele não foi votado e hoje tem urgência dessa votação em 2021 não teremos esse fundo. O 

que significa não ter esse fundo para nossa educação, fecha todas as escolas públicas seria 

assim o fechamento não teria dinheiro, não teria verba suficiente para manter as escolas 

públicas estou falando as municipais e estaduais. Por que este fundo garante a nossa folha, 

garante o transporte escolar, garante a manutenção das escolas. Então imaginem o Brasil 

sem educação, eu acho que a educação é base de uma sociedade em cima da educação é 

que se faz um bom cidadão faz o cidadão ser pensador, nós precisamos cada vez mais 

pessoas pensantes, pessoas que agem com a razão e então para isso nós precisamos sim a 

valorização da nossa educação. então ontem tinha uma grande campanha dos professores 

que votem no FUNDEB imagina se não houver essa votação, imagina se adiar essa 

votação hoje e não for votado no prazo legal e nós garantimos o FUNDEB para 2021, um 

grande complô do Governo Federal para adiar a votação para 2021 tem esse fundo para 

2022 isso assim só seria um desastre para a educação, então não tem como deixar 

registrado na nossa câmara de vereadores de Nova Santa Rita e anseios de nossos 

professores pela votação do sudeste e isso deve ser o anseio da sociedade em geral. Boa 

noite e um abraço. Ver. Alexandro Ávila - Saúdo todos presentes. Escutando a vereadora 

Ieda da bancada do MDB e eu mais uma vez, volto na tribuna e às vezes discordo por 

muitas coisas, daí dizem que é porque o vereador discorda porque é da oposição, bate, é 

loucão, gritam e é isso, mas eu sou o povão. A vereadora falando da votação na câmara 

do governo federal do FUNDEB da preocupação com educação esse projeto tão 

importante e é importante mesmo. Mas eu já não entendo muitas coisas na preocupação 

do governo federal nesta votação desse projeto quando eu não vejo a mesma preocupação 

desse partido dessa vereadora, para defender os direitos dos pais, dos alunos e familiares 

aqui do nosso município quando há poucos dias agora teve uma manifestação dos 

professores que foram tirados o difícil acesso,  adicional noturno e pisar em cima do 

servidor da educação daqueles pais, aquelas mães tiveram que dormir em frente à escola 

e aqui no nosso município não tem vaga nenhuma das escolas e eu não vi a preocupação 

da vereadora, que também foi assumir a secretaria do meio ambiente agora vem aqui 

usando todo esse espaço que a gente tem para levar a transparência, a verdade e o 

compromisso com cada cidadão. E aí eu vejo a preocupação dela lá com o governo federal, 

mas acho que o governo federal tem a sua parte, tem a sua fatia que manda tá mandando, 

para cá tem o custeio de alimentação que eu não estou vendo ser repassada para aquele 

pai e aquela mãe. Está lá eu não estou vendo no Porto da Figueira e no Caju ninguém 

receber aquele auxílio que tem todos os meses, acho que já veio fevereiro para cá. Acho 

que em torno dos 400.000 e eu não vi só vi uma vez fazerem uma entrega, foi uma 

vergonha que entregaram de alimentos e aí eu vejo preocupação expressa aqui eu não via 

e votar contra a bancada do MDB, votaram contra quando tiraram as micro escolares do 

pessoal lá os alunos da Sanga Funda que morava na divisa do nosso município e depois 

por encarte o transporte eles negaram uma vaga o direito das crianças que estudavam no 
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nosso município e eu não via bancada do MDB se funcionar e agora vem falar para mim 

é um desastre foi esse governo que administrar o nosso município que pisou em cima do 

servidor da educação. Pisou em cima do pai e da mãe que fez dormir em frente à escola, 

tirou o transporte das crianças e aí mais uma vez obrigando as crianças a entrar no 

transporte público que tem parceria com essa administração e não posso me calar e ficar 

ali e deixar esse cenário que fazem passar para população e acharem que fazem uma boa 

administração é lamentável esse discurso e irei ficar defendendo meu mandato até o fim 

para levar transparência e a verdade para cada cidadão. Como sempre digo sou os olhos 

do povo, a voz do povo e assim vai ser doa a quem doer e essa tribuna é para ser usada 

para levar realmente a verdade de lutar pelo direito do cidadão e se não for declina porque 

é melhor. Mais uma vez um bom pensar.  ORDEM DO DIA: Ver. Jocelino – Solicitou a 

inclusão de três Requerimentos: Acatados. Requerimento – No sentido que seja incluído 

na Ordem do dia o Proj. De Lei 021/2020. No sentido que seja incluído na Ordem do dia 

o Proj. Lei 012/2020. No sentido que seja incluído na Ordem do dia o Proj. De Lei 

013/2020. PROJ. DE LEI N.º 021/20 - Poder Executivo "autoriza o poder executivo 

municipal a abrir crédito suplementar no valor de r$ 700.000,00 ao instituto municipal de 

assistência ao servidor – IMAS". Aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI N.º 

012/20 - "Homologa o crédito adicional extraordinário aberto e incorporado ao orçamento 

do ano de 2020 em decorrência de situação de calamidade pública". Aprovado por 

unanimidade. PROJ. DE LEI N.º 013/20 -"Institui a campanha municipal informativa 

para empresas sobre epilepsia e dá outras providencias". Aprovado por unanimidade. 

REQUERIMENTO: Requerimento: Ver. Guilherme solicitou a inclusão de um 

requerimento. Acatado. Solicitando que este plenário autorize licença do mandato de 

vereador pelo a contar do dia 27 de julho até o dia 31 de dezembro quando se encerra o 

mandato. Aprovado por unanimidade. INDICAÇÕES: Ver. Leonardo Vieira -"No 

sentido de que o Poder Executivo analise a possibilidade de implantar câmeras de vídeo 

monitoramento, bairro Califórnia, bairro Pedreira e bairro Floresta/Caju". Aprovada por 

unanimidade. "Solicita à empresa RGE/SUL que realize a poda uma arvore na rua 11 de 

Abril, bairro Berto Círio". Aprovada por unanimidade. Ver. Renato Machado - "Solicita 

conserto dos buracos no asfalto da rua das Laranjeira esquina rua das Goiabeiras, bairro 

Centro. ". Aprovada por unanimidade. Ver. Rodrigo Aveiro - "Solicita recapeamento 

asfáltico rua Romeu Veríssimo, bairro Berto Círio". Aprovada por unanimidade. "Solicita 

ampliação da escola Municipal de ensino fundamental Jose Bonifácio, bairro Pedreira,". 

Aprovada por unanimidade. Ver. Ildo Maciel da Luz - "Solicita à empresa RGE Sul a 

possibilidade de realizar a instalação de rede de baixa tensão na rua Sinos, bairro Porto 

da Figueira". Aprovada por unanimidade. Ver. Paulo Vargas - "Solicita colocação de 

Guard Rail, placas de sinalização de curva perigosa e tachões no entroncamento da rua 

dos Pinheiros com a rua Timbaúva, em ambos os sentidos".  Aprovada por unanimidade.  

"Solicita implantação de capatazias, ou subprefeituras nos bairros ou regiões do 

Município" Em discussão: Ver. Paulo de Vargas - Saudou todos presentes. Vou defender 

essa indicação de minha autoria já a segunda ou terceira vez que faço essa indicação de 

projeto, que é alguma coisa que entendo de economicidade dos nossos cofres públicos de 

Nova Santa Rita por entender que a capatazia de obras ela é muito longínqua de Sanga 

Funda e lá precisamos de capatazia de obras assim como precisamos ter no Caju, no Itapuí, 

no Berto Círio que é o bairro mais populoso e nós estamos precisando de maquinário 

nesses locais até sair daqui e chegar em Sanga Funda já é meio dia uma máquina já tem 

que retorna novamente e não falo só em máquina, falo do ser humano que tem que se 

deslocar até lá e muitas vezes chega aqui meio dia já solado quando se refere ao verão 

sem alimento e sem nada. E capatazia de obras em lugares atenderia essa necessidade 

sairia daqui uma micro levaria os operários para lá o maquinário já estaria no local e 
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atenderia aquele local na comunidade com as demanda necessárias para aqueles bairros, 

espero que isso se torne realidade se não agora mas no futuro para que a nossa comunidade 

seja contemplada com trabalhos que ela tanto precisa aqui nesta casa entra todas as 

semanas pedidos de providência, agora mesmo estávamos falando dessas estradas que 

está extremamente precária e não atendem as coisas pontuais que tem que ser atendidos. 

Então essa indicação vem de encontro com desejo da comunidade para que a gente 

consiga fazer um trabalho de desenvolvimento da cidade e melhor infraestrutura. 

Obrigado. Aprovada por unanimidade. Verª. Ieda Bilhalva - "Solicita colocação de brita 

base, compactado com o rolo na Estrada Nova, da Vila do Arapuca até o beco três, nº 110, 

bairro Sanga Funda". Aprovada por unanimidade. "Solicita colocação de uma pracinha 

infantil e uma academia ao ar livre no Lot. Recanto da Quinta, bairro Berto Círio". 

Aprovada por unanimidade. MOÇÃO: Moção n.º 005/20 - Ver. Rodrigo Aveiro - 

"Moção de protesto e repúdio à Corsan, pelo o aumento exorbitante nos valores das 

faturas de conta de água, repassados aos consumidores deste Município". Aprovada por 

unanimidade. Moção n.º 006/20 - Ver. Leonardo Vieira - "Moção de Repudio contra a 

realização da 43ª EXPOINTER 2020". O autor solicitou a retirada. Acatado. PAUTA: 

Projeto de Lei do Executivo n.º 017/20 - Poder Executivo "AUTORIZA O PODER 

EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE 

R$ 160.000,00". Dada a 2ª pauta. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Ver. Jocelino 

Rodrigues - Saúdo todos presentes.  Quero falar um pouquinho sobre algumas questões 

da presidência da casa a gente sabe de várias demandas da comunidade, demandas que os 

vereadores solicitam na casa e que muitas coisas passam pelo administrativo da casa e 

pela presidência da casa. Então aqui conversando um pouco com o vereador Leonardo até 

mesmo a respeito da comissão que será aprovada, tenho certeza Vereador Leonardo. 

Porém nós já temos algumas comissões permanentes, temos a comissão de finanças, de 

obras de Justiça e criamos a comissão de saúde, regimento interno, da lei orgânica e agora 

vamos criar mais uma comissão. Gente, as comissões elas têm que se reunir e tem que 

fluir o trabalho da casa pois senão fica o pessoal do administrativo fazendo portarias e 

fazendo outras coisas que são referentes ao que a comissão deveria fazer. A casa 

legislativa e a mesa diretora, nós estamos atualizando o nosso regimento interno, a lei 

orgânica do município, a questão de uma obra para deixar um legado para os próximos 

legisladores e nós estamos aqui na questão do sistema todo online do sistema ao vivo para 

que as pessoas tenham mais transparência e esse ano com certeza o Tribunal de Contas 

anualmente faz um relatório das câmaras que mais tem Transparência e no ano passado 

ficamos entre as 50. Então esse ano queremos melhorar essa questão, acredito que a nossa 

Câmara de Vereadores é a mais transparente e qualquer cidadão pode baixar o aplicativo 

que dá acesso aos projetos, as votações, aos contratos desde 2017 e de tudo. Então o nosso 

trabalho é uma questão de transparência, vou usar esse espaço das explicações pessoais 

para falar um pouquinho deste trabalho, esses cuidados e criações de como comissões. 

Sou a favor de criação de comissões, mas elas precisam apresentar seus relatórios, 

precisam se reunir para que realmente o serviço seja feito com qualidade, efetividade e 

semanal para que possamos apresentar o relatório de tudo isso que vai estar lá no sistema 

e a população está vendo fica muito chato nós se reunir para dar apenas um parecer 

favorável. Então temos que nos reunir, temos que fazer relatório e discutir os projetos 

para que essa casa não pare. Muito obrigado e uma boa semana a todos. Ver. Guilherme 

Mota - Senhor presidente quando foi dito nesta Tribuna que eu apoio à administração e 

que acredita na administração e quando foi colocado o que não tenho a posição, eu tenho 

sim posição e tenho lado e o lado que eu defendo é o lado que priva o interesse da maior 

parcela do povo de Nova Santa Rita do interesse da coletividade, interesse do bem comum, 

interesse do desenvolvimento e do progresso da nossa cidade.  Quando a vereadora Ieda 
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foi criticada quando falava de educação me faz pensar senhoras e senhores e quem está 

me ouvindo em casa que a reforma das escolas e de todas as escolas, que a inauguração 

da escola de educação infantil, que entregar uniformes para as crianças é má gestão.  

Talvez seja bom lembrar de um partido que teve 12 anos aqui e as classes das escolas 

eram quebradas, professora Ieda.  Quando vem criticar que a saúde está um caos e 

sabemos que todas as áreas precisam ainda mais ser melhoradas, agora vejo todos os 

postos de saúde reformados, quando vejo o centro de especialidade, complexo de saúde, 

graças a emenda do pai do vereador Mateus do deputado Marcon que muito nos ajudou. 

Eu acredito que está tendo aqui uma e coerência que me faz pensar que tempo bom era 

de um partido que governou a 12 anos que os postos tinham goteira, quando vem falar 

que a Margarete tem uma péssima gestão, vem falar em obras que nós asfaltamos o nosso 

governo, digo nosso porque me sinto parte desse governo que mais de 50 ruas foram 

asfaltadas me faz lembrar que teve partido que governou por 12 anos este município e 

teve protesto no 7 de Setembro dizendo bem-vindo à cidade do buraco. Não podemos 

aceitar uma inversão de valores que está sendo colocado aqui é muito claro e não quero 

denegrir a imagem de ninguém porque jamais fiz política crescendo e criticando os outros, 

não concordo. Vim aqui também para fazer amigos não dentro do processo democrático 

de ideias perante os vereadores mas todos aqui além de vereadores são pessoas e conheço 

todos aqui, são pessoas que respeito, considero e que amanhã ou depois que não for 

vereador vou tratar da mesma maneira e agora o embate democrático e político de ideias 

isso não abro mão e por isso que defendo esse governo ponto porque as pessoas defendem 

esse governo e que o povo de Nova Santa Rita está do lado desse governo porque foi o 

governo que mudou e a mudança da cidade já veio à 8 anos atrás é só olhar o nosso 

passado e vamos lembrar como era essa cidade e nós vamos levar esse duvido hein peçam 

uma pesquisa de opinião pública mais de 80% da população aprova o governo Margaret 

e existe evidentemente problemas porque administrar cidade é isso resolver os problemas 

senão não precisava ter prefeito e agora questionar o vereador de licença,  eu não vou 

ganhar salário se estiver licenciado para isso tem o suplente. Vereador Alex sua primeira 

passagem na Câmara foi como suplente e não foi menor que agora foi digno e mais insistir 

em tentar se promover as custa de tentar denigrir a imagem do outro não leva a bom 

caminho eu já assisti esse filme aqui e quero dizer para vocês que é trabalho que elege 

não é crítica. Dia 17 de dezembro eu vi o senhor falar para o Marli, Júlio e o Irmão 

Toninho  que quem trabalhou elegeu  e quem não trabalhou estava indo para casa me 

Senti muito mal com aquilo Porque sei que todos trabalharam e o processo democrático 

permite isso que haja trocas e dia 17 de dezembro vai ter uma situação igual e aqueles 

como Renato já me ensinou aquele que teve muitas passagem aqui, aqueles que estavam 

fora poderão estar aqui dentro e alguns que estão aqui dentro poderão está fora não vão 

querer ser tratados da mesma maneira. Ver. Paulo Vargas - Saudou todos presentes. 

Sempre parto das primícias que o ser humano ele é movido por emoções e essas emoções 

vem do cérebro e aí nós estamos diante de uma situação aqui no município que o 

Guilherme Mota agora falou em ideias a pessoa tem que ter ideias, ter projetos, formatar 

ideias e executá-las.  Estou aqui há 27 anos na cidade dentro de uma  situação que vejo é 

o cotidiano quando temos eleições as pessoas prometem e prometem agora escuto todos 

os dias que fulano está prometendo hospital  e confirmo para vocês aqui hospital não vem 

para Nova Santa Rita temos menos de 50 mil habitantes temos que ter no mínimo 50 leitos 

dentro de um hospital a cada mil habitantes e não é algo que acontece ponto o que temos 

que ter na aqui no município é uma UPA bem aparelhada com exames e aqui não temos 

nem cardiologista  mas agora estava falando sobre ideias  e lembro como se fosse hoje 

estive no gabinete do nosso querido secretário Rodrigo Batistella para que ele acolhesse 

uma ideia desse vereador que na época levei no seu gabinete ainda não era vereador de 
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um projeto que contemplasse a comunidade de Nova Santa Rita com lotação e aí iríamos 

ter famílias com lotações aqui dentro do município e agora vejo as vans escolares  

pagando sua van atrasando prestações clamando porque não tem aula e por que o 

executivo municipal não fez um decreto para que essas pessoas pudessem transportar 

nossa população para o trabalho para ajudar o segmento da sociedade que transporta 

jovens para as escolas, porque não criar ideias para ajudar as pessoas. Falam muito em 

recurso Federal, mas cadê o recurso do município?  Para fazer as coisas certas, 150 

milhões arrecadados pelo município e 75 milhões está em folha de pagamento onde estão 

as ideias? porque eu vou fazer e não fez. Por que quando entra para um poder público 

como prefeita e como vereador só quer fazer indicação de secretárias estamos com 13 

secretarias dentro do município e onde está a economia? Onde estão as ideias?  Onde está 

o acontecimento de tantas coisas que prometeram?  Cadê a nossa escola técnica?  E outras 

coisas que prometeram.  Não foi construída uma escola no município estão todas 

reformadas e estamos com obras paradas dentro da cidade, mérito eu não tiro da prefeita 

Margarete pois ela fez bastante coisa eu digo com muita convicção e com muita 

propriedade foi feito muito pouco diante daquilo que arrecadamos dentro do município e 

essa casa aqui agora aprovou 25% de desconto de IPTU numa emenda que o vereador 

Gugu fez e nós juntos assinamos com ele porque nós entendemos que estamos numa 

época de crise. Verª. Ieda Bilhalva - Retornando a tribuna estava ouvindo atentamente o 

pronunciamento dos vereadores e ouvi também o vereador que disse que nós não devemos  

ver a tribuna que devemos declinar  mas não sabia que isso é propriedade única de um 

vereador que ele vem para cá e fala o que bem entende e que os outros devem declinar 

pois ao dono da razão,  é o dono dos projetos, dono das ações e eu vou sim vereador 

defender sempre a educação  estarei sempre à frente da educação pois é a minha profissão 

é de lá que vem o meu salário  é de lá que eu sobrevivo.  Sai sim da câmara e bem dito 

pelo vereador Guilherme e o senhor assumiu essa câmara aqui por que seu Vereador titular 

saiu ele deu esse lugar e por isso que o senhor sumiu aqui na outra gestão.  Sai daqui e 

fui assumir a secretaria do meio ambiente fiz um trabalho competente e ajudei muito 

município fui lá para colaborar com a comunidade talvez uma comunidade diferente não 

aquela comunidade da periferia talvez tenha colaborado com outros tipos de 

empreendedores mas não interessa é a comunidade Santa Rita é a economia que move o 

município nós não podemos simplesmente trabalhar de assistencialismo e eu não trabalho 

de assistencialismo e bato no meu peito que quatro anos de vereadora não trabalho com  

assistencialismo , eu trabalho para ajudar as pessoas no bem comum que toda a sociedade 

seja beneficiada não assim particular que fulaninho me deve um favor e vou lá voltar no 

porque me deve um favor e não trabalho com favores graças a Deus e é visível a melhoria 

da educação no nosso município.  Pois  na gestão de um certo partido que ficou 12 anos 

nós não tínhamos quadro negro nas escolas os quadros negros eram tijolos que tinha muito 

escrever que hoje tenho tendinite e a maioria dos  professores têm essa tendinite  pois 

nem quadro negro nas escolas tinha, não tinha giz e muitas vezes nós tínhamos que pagar 

cópia do nosso bolso se quisesse dar algum trabalho diferenciado para os alunos, não 

tinha folha de ofício, não tinha cópia e enfim era um desastre na educação e aí vem me 

dizer que a educação não mudou nos últimos oito anos pelo amor de Deus pois é visível, 

uniforme escolar dos alunos melhoria  estrondosa  nossas escolas ,o ambiente de trabalho, 

as cozinhas, os refeitórios e isso que não irei falar das outras obras do município. E 

trabalhar ofendendo os outros vocês nunca irão me ver olha ser o vereador da oposição 

que for, mas eu não irei chegar na casa de eleitor ele me disser: meu voto é do fulano é 

do fulano e irei respeitar.  A gente sabe que estamos no ano eleitoral e que a disputa por 

uma cadeira dessa não sei se vou me eleger, trabalhei e vou trabalhar para isso mas vamos 

se respeitar aonde já se viu dizer para o vereador ficar sentado e não usar a Tribuna, onde 
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nós estamos, estamos dentro de uma democracia, dentro de uma câmara do município de 

Nova Santa Rita ou estamos aonde, em um bairro qualquer da cidade? mas o que estou 

pensando, vamos se respeitar e aqui Eu exijo respeito, tá vereador?  Ver. Renato 

Machado - Saudou todos presentes. Assistindo a fala de vários colegas aqui na Tribuna 

cada um tem seus entendimentos todos acham melhor maneira de se posicionar, entendo, 

não considero que nós entre vereadores no meu ponto de vista temos que avaliar o 

trabalho que cada vereador cada um mostra seu potencial e tenta fazer o melhor e muitas 

vezes posso dizer que seja justiçados e que tem um trabalho bom.  E quem julga o trabalho 

dos vereadores é a nossa comunidade que assiste o nosso trabalho e aqui quero dizer dos 

11 vereadores nesta casa só oito estarão na disputa para estar aqui em Janeiro de 2021, 

Guilherme Mota não concorre, vereador Alex concorre no executivo, vereador Mateus 

também não é candidato pela informação que tenho mas pode ser pois ainda tem tempo 

hábil mas a princípio são oito candidatos. E nós enfrentamos na comunidade mais de cem 

pré-candidatos e a maioria deles tentando falar mal de nós porque querem vir para cá e 

não me incomoda nem um pouco esse tipo de oposição que vem da rua ou de qualquer 

lugar e aqui quando vejo várias conversas, precisamos lembrar Nova Santa Rita não existe 

só às 7 horas são quase 30 anos muitas pessoas passaram por aqui e eu carrego uma coisa 

comigo quando o prefeito se reelege ou prefeita é porque fez um bom trabalho, ninguém 

se reelege de graça Se não tiver um trabalho e os vereadores sabem do que eu estou 

falando o quanto é difícil buscar uma reeleição principalmente como Vereador no 

município onde disputamos com praticamente 150 candidatos. E vejo se fala muito dos 

12 anos do prefeito anterior mas tinha médico no posto de saúde, tinha cardiologista, 

médico para cuidar das crianças que hoje não tem, onde foi plantado o transporte escolar, 

que tinha um ônibus na frente das casas que hoje não tem no Município e nosso transporte 

público se tornou um caos na cidade tem comunidade que não tem ônibus para circular e 

os que tem aí é uma vergonha o atendimento ganhando 100.000,00 por mês tem rodar no 

município, portanto é muito fácil esse alguém procurar os meus defeitos irão achar um 

monte e minhas virtudes ninguém vão aparecer para dizer que o Renato faz isso ou aquilo, 

que ajuda aqui que ajuda ali, no esporte e na saúde enfim que ajuda em vários setores da 

comunidade e é muito fácil  e precisamos dizer aqui que precisamos se preocupar que 

temos 120 vagas compradas nas escolas privadas da educação infantil que está falindo e 

não estão pagando funcionário porque não tem recurso repassado pela prefeitura e não 

teve sequer qualquer tipo de acordo para amenizar a situação de muito dele estão 

recebendo o auxílio emergencial do governo Pois se não irão passar fome nas suas casas 

e é muito fácil falar aqui de transporte e esquecer das Vans escolares no município que 

vivem buscando crianças nas escolas e levando que estão sem empregos e parados no 

município e precisamos avaliar em um todo, precisamos lembrar dos Professores que 

estão sendo massacrados principalmente da escola infantil que perderam a insalubridade 

e depois foi tirado também  o difícil acesso e perderam isso e aquilo. E só que não 

ganharam r$ 1 de aumento desse governo, só os repasses do NPC e não é eu é ele que tem 

que avaliar o trabalho dessa atual administração para votar certo para não ser enganado 

de novo e aqui quero dizer para vocês que vou a firmar um compromisso com a 

comunidade de Nova Santa Rita que não irei usar nenhum centavo do recurso partidário 

em minha campanha pois sou contra o fundo partidário, terei recursos pequenos mas são 

recursos próprios para fazer minha campanha. Ver. Mateus Marcon - Saudou todos 

presentes. Primeiramente quero parabenizar o secretário de obras Everton pelo belo 

trabalho que fez na estrada dos Sinos e Alcides Amorim. Agora entrando no devido 

assunto que vejo muitos vereadores que ficam preocupados com o governo federal, com 

o FUNDEB e que ficava preocupado com a reforma da previdência, preocupado com a 

reforma trabalhista, preocupado com a PEC da morte que congelou recursos da educação 
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e segurança e agora querem terminar com o FUNDEB.  só que nessas eleições quando 

passaram a eleição de 2018 engraçado que por uma emendinha aqui, uma ajudinha lá  

fizeram campanha para quem está votando hoje para terminar com a FUNDEB como foi 

o caso do Carlos Gomes que fez voto aqui em Nova Santa Rita, estão fazendo campanha 

para deputados que votaram a favor da reforma da previdência, deputados que votaram a 

favor na reforma trabalhista é muito bonito nós viemos aqui e fazer discurso culpado com 

a situação mas lá em 2018 por pouca coisa votou errado, botei no meu deputado não só 

porque ele trouxe coisas para o município votei porque sempre esteve ao lado dos 

trabalhadores, foi contra a reforma da previdência é a favor da aprovação do FUNDEB, 

foi contra a reforma trabalhista isso e mais o que ele trouxe para Nova Santa Rita  e se 

somar tudo aqui e tem os valores passa de 30 milhões de reais  e tinha quase 40, se colocar 

o projeto minha casa minha vida  articulado por ele lá em Brasília que é mais 17 milhões 

passa 50 milhões de reais investido em nosso município então vir aqui tem que falar eu 

me arrependi e votei errado porque ganhei uma coisinha ali  e outra .  Pois é muito fácil 

vir aqui e discursar bonito e também acredito que se o vereador quer fazer o requerimento 

fazer o que quiser da vida dele fica à vontade mas também não pode vir aqui dizer que 

não se preocupa com os cargos que eles têm do governo por que no ano passado quando 

discutimos aqui a dívida do transporte público que o culpado hoje é quem concorre a 

prefeito pois o meu partido ainda não tem pré-prefeito porque não foi homologado a 

candidatura dele  pois para falar bem a verdade o PT pode ter um terceiro candidato ainda. 

E vem aqui discursar que por causa de um coletivo para aí quando nós discutimos aqui 

para não botar a dívida ele estava lá negociando cargo e foi o que aconteceu quando entrou 

o Marcelo na prefeitura foi no mesmo dia que estávamos discutindo e quando 

procurávamos um acordo para cortar 30% de CC e para tirar a diárias da prefeitura dos 

CCs para fazer curso e ele veio aqui e fez um escândalo na câmara e quem estava aqui se 

lembra, se lembra muito bem do escândalo que ele fez.  Quando a prefeita estava querendo 

tocar para diminuir 30% dos cargos da prefeitura do valor gasto com CC que daria um 

milhão e meio de reais diminuído do orçamento da prefeitura fizeram um escândalo aqui 

e agora vem falar em coletividade.  Então acho que cada um deve se colocar em seu lugar 

e não vi ele fazer discurso bonito aqui, o que se faz aqui tem que se fazer na rua.   Faz 

discurso aqui e se ajeita na prefeitura, ontem conversando com os companheiros de Portão 

a prefeitura lá não chega ter 80CC e tem oito secretarias e tem 40 mil habitantes e Nova 

Santa Rita não sei se chegou a 30 ainda.  Então temos que governar para população de 

Nova Santa Rita e não para os nossos amigos que ficam dentro da prefeitura. Muito 

obrigado e uma boa semana. 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 dezenove horas e quarenta minutos. Nada mais 

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

primeiro secretário. 

 

 

 

         Vereador Jocelino Rodrigues, 

                         Presidente. 

 

    Vereador Mateus O. Marcon, 

                1º Secretário. 
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