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ATA Nº 018/2020 – 17ª SESSÃO ORDINÁRIA – 04/AGOSTO/2020 – Ao quarto dia 

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

Santa Rita, realizou-se a decima sexta 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. O Presidente solicitou ao Vereador 

Júlio Fraga da Silva que entregasse o envelope com sua declaração de bens para que o 

mesmo assumisse a cadeira de suplente no lugar do Vereador Guilherme Mota.  SORTEIO: 

COMUNICAÇÕES DE LIDERANÇAS:  PT / PTB / REPUBLICANOS / MDB / PDT. 

GRANDE EXPEDIENTE: Verª. Ieda Bilhalva / Ver. Júlio Fraga da Fraga / Ver. Ildo 

Maciel da Luz / Ver. Alexsandro Ávila / Ver. Jair Oliveira / Ver. Rodrigo Aveiro / Ver. 

Leonardo Vieira / Ver.  Paulo Vargas / Ver. Jocelino Oliveira / Ver. Mateus Marcon e Ver. 

Renato Machado. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Ver. Jocelino Rodrigues / Ver. Jair de 

Oliveira / Ver. Alexsandro Ávila / Ver. Júlio Cesar / Ver. Mateus Marcon / Ver. Renato 

Machado / Ver. Rodrigo Aveiro / Ver. Ildo Maciel da Luz / Verª. Ieda Bilhalva / Paulo 

Vargas e Ver. Leonardo Vieira.  EXPEDIENTE: Foi feita a leitura do Boletim nº 

018/2020.  COMUNICAÇÃO DE LIDERANÇA: Ver. Rodrigo Aveiro - Saudou todos 

presentes. Em nome da liderança da bancada do partido dos trabalhadores, venho aqui 

fazer a comunicação e administração. Em época de pandemia continuo trabalhando para 

melhorar a vida das pessoas aqui no município. A partir do dia 9 de Dezembro estará 

sendo iniciada, logo em seguida uma rua tão solicitada aqui pela comunidade e por 

diversos vereadores que fizeram aqui suas solicitações e indicações, assim como tantas 

outras ruas estão sendo pavimentadas, Rua Pastor Júlio Adão Michel e na rua Deoclécio 

Rodrigues como recapeamento da Santa Rita ao sentido caju, um valor bem importante 

desse governo e temos a rua das flores, também temos uma rua com muito tráfego de 

veículos que é no bairro populoso Berto círio onde foi toda recapeada, e as obras estão 

fazendo serviço melhoramento por todos os bairros deste município. Em épocas de 

pandemia acredito que nosso município vem fazendo a sua parte e tem tudo para continuar 

fazendo um excelente trabalho como tem feito ao longo desses 7 anos e meio. Partido dos 

trabalhadores também lançou o seu candidato, o seu pré-candidato Rodrigo Batistella um 

pré-candidato a prefeito e assim continuamos trabalhando para melhorar a vida das 

pessoas. Ver. Alexsandro Ávila – Saudou a todos os presentes. Irei voltar a falar sobre o 

desrespeito com a população referente a cobrança do IPTU, sabendo que empresários e 

pais de família estão atravessando as dificuldades. A prefeita mandou entregar o carnê no 

domingo, que administração que respeita o povo. Hoje nessa composição que está se 

formando com Vice Toninho da REDEMAC, o que prejudicou a população. Tive uma 

reunião na Rua Valdemar Vicente da Costa no Centro e em 2018 com 35% de desconto 

essa pessoa pagou 445 reais em 2019 e 20% de desconto 619. Agora no domingo ela 

enviou o carnê, dessa prefeitura que não respeita a população em período de pandemia, 

2020 com 5% de desconto 1149. Isso é de se preocupar com o cidadão, sabendo que tem 

um projeto que foi votado para suspender a cobrança do IPTU por 90 dias e ela recebeu 

na quarta-feira no gabinete. Essa câmara de vereadores também o procurador levou a 

conhecimento do ministério público para pegar a liminar derrubando esta cobrança de 5% 

e voltar dar 25% de desconto e ela mais uma vez desrespeitou a casa, e a gente está 

aguardando essa liminar que vem o mais rápido possível para amenizar um pouco esse 

prejuízo e mesmo assim ela sabendo deste projeto que está lá no gabinete dela, ela ansiosa 

pela ganância do dinheiro desrespeitando empresário e pais de família que está 

atravessando esse período de pandemia, já chega o servidor que é perseguido e tirado do 

seu setor de  serviço, os contratos que não são renovados porque as pessoas não podem 

ter voz e nem opinião. Tenho outra técnica de enfermagem que ainda não sabe, mas o 

nome dela ainda está na lista para ser demitida, só estão no aguardo dela voltar a trabalhar 
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porque agora está em casa com atestado. Ver. Jocelino Rodrigues - Saudou todos 

presentes. Venho comunicar a todos para terminar o disk me disk na cidade sobre a 

questão de republicanos que saiu e não está na base do governo. Republicanos somou 

nesse tempo todo através de emendas e de trabalho e aos cargos que ocuparam nesse 

tempo. Neste momento a executiva do partido juntos com os pré-candidatos decidiram 

sair e continuar apoiando, mas não é com nenhuma ingratidão não é com essas bobagens 

que vem colocando nas redes sociais porque quando estava lá é bom e agora que não está 

não é mais. Política não se faz assim, todo partido político tem a sua liberdade de apoiar 

a quem quiser junto com o executivo e seus pré-candidatos, não é desmerecendo outros 

partidos e nem desmerecendo pessoas que a gente vai construir uma cidade melhor. 

Republicanos já sentou junto com musicante e com o Alex Ávila em apoio a candidatura 

de musicante e Alex Ávila, está junto construindo um projeto e entre outros também. 

Venho aqui como líder e como vereador do republicanos comunicar a todos para ficar 

claro em quanto a isso que nós temos muitas obras no município, mas também teve apoio 

através de emendas parlamentares do republicanos, mas tem algumas que a gente lamenta, 

algumas que são hoje comprado votos porque foram através de empréstimos, através de 

recurso livre sendo que nem terminaram entre outras. Vou citar um exemplo para vocês, 

olhando o contrato solicitado da estrada do Luizinho 1 100 km mais ou menos vai dar de 

pavimentação para uma compra de voto porque não foi terminado a parte da Pedreira e 

nem da Rua Veneza e lamento muito todo o esforço que eu fiz enquanto MDB através de 

uma parceria do Jonas Martins através do gabinete da presidência da época, aquela 

emenda da Deoclécio Rodrigues. Fico muito triste em passar por ali, uma obra que foi 

solicitada há um ano e meio e agora chega no período de eleição e chove obras, e vendo 

o tamanho dos caninho que estão colocando, eu não considero a Deoclécio Rodrigues 

como uma rua, mas sim como Avenida e colocando aqueles caninho do pluvial ali, esse 

problema que hoje está se instalando é o problema que a gente enfrenta hoje numa Getúlio 

Vargas que não se pensou no município daqui a 15 e 20 anos com ruas estreitas com 

aquele corre-corre de período de eleição que tem que estreitar a metragem da rua para se 

estender um pouco mais para se ganhar e se perpetuar no poder. Vivemos num país 

democrático onde todos têm o direito de concorrer e todos têm o direito de participar e de 

votar, de ir segunda suas ideologias e apoiar quem quiser. Vamos parar com essa questão 

de era bom enquanto estava lá, agora não presta mais ou enquanto estava do nosso lado 

era bom agora não mais, isso é pura falsidade e desespero. Por favor, quem tem trabalho 

apresenta quem não tem se recolha e deixa espaço para quem quer trabalhar, na política 

não é lugar de brinquedo é de quem trabalha com vidas e a quem trabalha com recurso 

público porque não é nosso esse dinheiro.  Aqui estamos todos somente de passagem, 

somos todos empregados e essa briga não leva ninguém a lugar nenhum. Nós 11 

vereadores, junto com o próximo Prefeito iremos sim sempre somar e é nosso dever até 

31 de dezembro, é o nosso compromisso com nossa leitora que nos colocou aqui para 

somar e ajudar independentemente de suas ideologias, e peço a todos respeito. Verª. Ieda 

Bilhalva - Saudou todos presentes. Hoje estou assumindo a liderança do MDB e gostaria 

de me manifestar que estou agradecida a direção e aos companheiros do partido do MDB, 

e aos pré-candidatos que desde que cheguei na agremiação fui tratada com respeito e 

profissionalismo por todos, estamos agora com nossos pré-candidatos a majoritária já 

definidos, embora sabemos que temos que oficializar a chapa. Está muito bom de 

conversar já com a nossa população sabendo que nós temos agora um prazo legal para 

levar a nossas propostas que seria o prazo de começarmos a nossa propaganda eleitoral,  

levaram  ao nosso município a continuidade do Governo da professora Margarete e esse 

projeto que nós fizemos parte e eu não estava no MDB, fazem 4 meses que eu faço parte 

desse partido, Graças a Deus fui iluminada vir para esse partido que me recebeu de braços 
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abertos e faço parte desse projeto a sete anos e meio, aliás já fazia parte antes porque a 

gente optou por fazer parte do projeto da professora Margarete e para isso nós temos a 

palavra, e ela tem que ser enquanto estamos com um direito colhendo frutos e juntos. E 

nós temos que fazer isso porque nós estamos no projeto e está sendo muito bom para a 

comunidade e a prova está aí e o pedal que hoje foi assinado pela prefeita Margarete, a 

iniciação da obra da 9 de dezembro que inicia logo em breve, foi assinado e já temos a 

empresa que ganhou a licitação e hoje pela manhã a Prefeita assinou o início de mais uma 

obra, em tempos de pandemia o município que só cresce e que só faz obras em benefício 

da comunidade, e hoje nós estamos juntos no projeto e fazendo o bem. Ver. Leonardo 

Vieira - Saudou todos presentes. Queria fazer uma proposta aqui a todos os 11 vereadores 

porque estou vendo uma dificuldade muito grande em nosso município, que é a internet 

e logo vocês vão entender. Um casal me ligou para encaminhar o seguro desemprego e 

por várias vezes foi ao cine  e não pode encaminhar porque não tinha internet, e essa 

empresa de internet não garantia o serviço realizado, esse casal teve que vir e voltar para 

casa, recebeu orientação para Canoas, mas Canoas só com adiantamento e ele tentou em 

Sapucaia, mas Sapucaia não deu porque a cidade mais próxima é a de Canoas. Há uma 

deficiência muito grande em prestadora de internet e serviço público é uma ferramenta 

que quem tem que usar é o contribuinte que é quem paga o nosso salário e quem paga o 

salário de todos o funcionalismo público, então tem que ser bem atendido. A empresa que 

presta serviço para o serviço público inclusive para a câmara, temos que começar a exigir 

que esse pessoal que trabalha nos horários que não há expediente no serviço público para 

quando tiver atendimento esse serviço funcione redondo como tem que ser. Quero fazer 

uma proposta, vamos estar colocando no papel e preciso do apoio de todos vereadores 

para que essas empresas que prestam serviço para o serviço público principalmente 

empresa de internet, que hoje tudo se depende da internet principalmente assistência 

social, nessa época de pandemia o cidadão precisa encaminhar seguro-desemprego para 

ter o seu sustento, já estão na situação difícil e tem que esperar o serviço de internet e isso 

me preocupa por não ter um serviço eficiente as aulas porque muitas comunidades não 

são assistidas pela internet. Ontem a gente foi fazer uma visita e uma cidadã e ela vai ter 

que pagar 270 reais para passar o cabo para poder ter internet, o pessoal já tem que pagar 

uma mensalidade, paga adesão e mais 270 reais nesse fio, e a empresa tem 100% de lucro, 

e aí entra aquela questão das famílias em estado de vulnerabilidade que não pode receber 

um trabalho da escola, que não pode ter uma aula online, educação é a base de tudo e se 

não tem educação não existe uma nação, então temos que nos preocupar com a educação, 

acredito que muitos alunos não tem nem como receber esse material. A proposta que tenho 

para todos aqueles que prestaram serviço para órgão público, que empresta um horário 

fora do expediente do funcionário público para que quando for abrir o guichê de 

atendimento o cidadão tenha um atendimento decente. Ao chegar no meu gabinete fiquei 

surpreso por quê quatro cidadãos largaram as cópias do IPTU, como trabalho com venda 

gosto bastante número e vejo que os números não fecham, tenho aqui todos eles os valores 

venais em torno de 3% de aumento todos eles, mas os valores de IPTU de um ano para o 

outro chega a ter 51% de acréscimo, o valor do IPTU e a conta não fecha, tem o valor de 

68% um carnê de IPTU em 2019. Vejam a diferença em 2019 essa pessoa pagava 160 

reais e esse ano 271 reais com acréscimo de 68% e com um desconto de 5% que está 

sendo oferecido mais o de bom pagador, então não fecha. GRANDE EXPEDIENTE: 

Verª. Ieda Bilhalva - Saudou todos presentes. Gostaria de falar sobre as obras do 

município de Nova Santa Rita, mas irei começar a falar sobre a minha área que é educação, 

nessa administração da prefeita Margarete tivermos reformas em praticamente em todas 

as escolas, começamos pelo bairro Berto Círio que é o bairro que eu resido e que temos a 

Escola Miguel Couto, ouvimos quando assumimos essa administração muita reclamação 
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e hoje nós temos a escola totalmente reformada uma escola com área coberta e para quem 

não conhece o banheiro do Miguel Couto é um banheiro de shopping. Isso para atender a 

nossa comunidade escolar. Temos a Escola Paulo Freire, escola de educação infantil que 

foi feita na administração da prefeita Margarete e que estaria ali para atender as crianças 

do Berto Círio e do loteamento popular que foi enriquecimento para esta comunidade. 

Reformamos a área coberta do Victor Aggens, Vovó Luiza pela reforma que atende o 

bairro Califórnia, tivermos reformas também nos Vasconcelos Jardim, Hélio Fraga e 

Campos Sales. O que a gente espera é que todo aluno tenha direito a recreação, e quando 

o dia de chuva a maioria dos nossos alunos não poderiam ter essa recreação sem área 

coberta, então essa administração pensou nessa parte e a gente que é professor, sabe que 

os alunos chegam e ficam contando qual o dia da educação física, e quando chegava o dia 

da educação física não tinha por causa da chuva. Infelizmente não vou conseguir concluir 

a minha fala devido ao tempo. Ver. Júlio Fraga – Saudou todos presentes. Quero aqui 

parabenizar o presidente que colocou a sessão da câmara ao vivo para que as pessoas 

acompanhem o debate e também para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Eu quero 

aqui agradecer primeiramente a Deus por me dar essa oportunidade novamente de estar 

aqui, um sonho de todos que concorre chegar naquela cadeira e representar a nossa 

comunidade e quando se elege não é o vereador de bairro, é vereador da cidade. O 

vereador ele tem o poder de fiscalizar o executivo, fazer indicações, fazer pedido de 

providências e fazer projetos que não gere despesas para o município, é a legalidade e a 

parte legal do vereador. Me surpreendi, não sei como aconteceu isso talvez eu esteja fora 

das leis, mas como que a câmara de vereadores aprovou um projeto isentando toda a 

comunidade de não pagar o IPTU. Não sei como aconteceu talvez no momento foi o voto 

político, é muito difícil votar contra um projeto desse num momento de pandemia, a gente 

tem que entender que a comunidade está passando por dificuldade, e eu entendo isso, mas 

tinha que partir isso do executivo, o legislativo pode fazer uma indicação é uma 

proposição para os onze vereadores e o executivo ver a possibilidade  porque isso tem 

tudo um toque de caixa, uma parte de organização orçamentária para ver como funciona. 

O governo do estado hoje ele está cobrando IPVA, não existe uma cidade que não cobrou 

o IPTU; abrir mão de receita para quem gerencia e não tem a competência é ilegal,  tem 

que partir do executivo, talvez esse projeto que foi votado aqui porque é político, e é um 

momento difícil a reação de vocês é correta, mas a parte ilegal posso estar enganado, 

estou chegando agora e tenho que sentar para aprender mais coisa, mas acho que ainda é 

ilegal, e vai voltar para essa casa e ainda vai virar uma discussão política e um desgaste 

para comunidade nesse momento que está  perturbada porque está de quarentena. Ver. 

Alexsandro Ávila - Saudou todos presentes. Vejo as falas dos vereadores que também 

estão comentando da base do governo falando em que melhorou muito, e poderia citar a 

educação e vários outros segmentos,  mas vou falar dessa ponte que tá um caos no nosso 

município e pro pessoal entender bem, quando tem muitos que dizem que melhorou, 

quero dizer que no tempo da administração passada que deixou a desejar muito, era 45 

milhões de arrecadações e hoje é 150 milhões. Vejo mulheres tendo que se deslocar para 

Cachoeirinha para fazer um exame de mamografia que o nosso município não tem. 

Fizeram um complexo de saúde amplo, onde não tem nenhum raio-x e exame de 

laboratório, nesses sete anos de governo e ainda dizem que melhorou. Com uma 

arrecadação que triplicou, chega no posto de saúde para pedir uma ambulância é uma 

briga por que não tem ambulância para buscar ninguém e aquela ambulância que tem é 

só para emergência, é uma briga para aquela ambulância sair dali e buscar uma pessoa 

que está passando mal em casa e com sintomas do Coronavirus. Pessoal que trabalha na 

linha de frente, não tem nem 20% de solubilidade, eles perseguem os servidores da saúde 

que são qualificados por não ser fiel o tal partido, e por não comungar com essa política 
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suja.  Secretaria de saúde paga 13 mil de aluguel, em 7 anos não conseguiram fazer um 

prédio para Secretaria da Saúde sair dali e ir para um prédio que seja do município. Hoje 

vai em vários setores e não estão funcionando, protocolo não tá abrindo e prefeitura 

trabalha só meio expediente. Nosso município está atravessando por uma grande 

dificuldade e ela em vez de dar atenção para as pessoas mais necessitadas, ela enfia um 

carnê do IPTU no domingo sabendo que tem protesto. Ver. Jair de Oliveira - Saudou 

todos presentes. Vim aqui falar sobre a política de Nova Santa Rita e que nós vamos ter 

uma eleição marcada para o dia 15 de outubro, mas parece que nós estamos levando para 

um rumo, na política do ódio e raiva, não sei o que tá acontecendo na cabeça de vocês 

principalmente dos nossos políticos,  é só uma eleição não o fim do mundo, por isso nós 

estamos num país democrático. Hoje eu sou vereador na bancada do Partido dos 

Trabalhadores do município, nós temos vereadores de vários partidos, por isso nós 

estamos num país democrático. É muito ruim chegar nas pessoas e dizer assim “tal 

vereador lá não presta”. Somos nós que estamos plantando ódio entre candidatos e isso 

não faz bem para ninguém, isso virou um ódio total. Eles querem que nós vereadores 

venha falar sobre projeto e sobre o que tem feito e volto a dizer, por isso que é democrático 

e vou vir defender o que eu gostei e o que eu não gostei vou ficar quieto, a política termina 

no dia 15 às 17 horas, quem ganhou comemora e quem não ganhou espera por mais quatro 

anos, eu esperei por 12 anos na fila. Somos públicos, por isso nós temos que dar exemplo, 

o ódio não leva a nada só leva a pessoa ficar doente. Ver. Rodrigo Aveiro - Saudou todos 

presentes. Mais uma vez aqui nessa tribuna vim colocar o meu modo de pensar. A gente 

deve fazer políticas construtivas e buscar soluções para os inúmeros problemas que nós 

temos no município. Muitas vezes somos criticados e atacados pela posição do ódio que 

vem empregando este Vereador sem respeito e que não respeita os funcionários da saúde, 

vem mentir aqui dizer que o município não tem ambulância, esse mesmo Vereador teve 

contato com pessoas de possível contaminação do vírus e veio para dentro dessa casa 

contaminar os funcionários, colocar as pessoas em risco aqui e todas aquelas pessoas que 

estão a sua volta. Não respeita nem a família dele, nós vereadores não somos médicos 

nem técnicos de enfermagem, mas devemos muito a essas pessoas e temos que tratar com 

educação e tentar contribuir para o município.  A saúde não está um caos só aqui no 

município a saúde está um caos em todo o país, e muitos lugares do mundo e nós temos 

que tratar com respeito principalmente os funcionários da Saúde, respeitá-los e acima do 

Diálogo poder contribuir para  essa classe que tanto merece, acredito que o município 

vem crescendo muito a nível de estrutura em construções de UBS aqui no centro a pouco 

tempo a gente inaugurou uma, compremos UBS do bairro Berto círio, ampliamos o UBS 

da Pedreira e do Morretes, iniciamos uma construção no Caju pois que não venha 

acontecendo em outras administrações que esses mesmos vereadores gritão, que tem que 

procurar um sistema de saúde para se tratar porque uma hora vai infartar aqui, e vai deixar 

a gente se sentindo mal até com isso. A política ela tem que ser feita com diálogo, ética, 

caráter e com respeito assim a gente vai avançar e com propostas, propostas positivas. 

Ver. Paulo Vargas - Saudou todos presentes. Eu sinto um clima muito caloroso de cada 

vereador que vem nessa bancada aqui defender suas ideias e aquilo que acredita ou que 

possa levá-lo a perpetuação do poder, esse país não vai mudar se não mudar as atitudes 

pautadas sempre no respeito à dignidade humana. O contribuinte lá fora quer ver nessa 

casa são propostas e coisas que vem a defendê-los os seus interesses, as perseguições 

dentro da prefeitura com a relação dos servidores públicos existe muito. O querido 

vereador Lebrão, um homem que tem um legado político sempre pautado no respeito cada 

vez que se pronuncia. Pessoas de mentes grandes falam de projeto e ideias, pessoas 

medianas falam de fatos e eventos e pessoas medíocres, pequenas falam de pessoas e 

fazem fofocas, vão para redes sociais projetar hostilidade, Fake News e aqui tem sido em 
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Nova Santa Rita. Nós trabalhamos para esse município é aqui que nós temos que fazer a 

diferença, que temos que trabalhar para nossa comunidade. Estamos vivendo um tempo 

de guerra política, de pessoas maldosas que querem se perpetuar no poder, e não é assim. 

Só se perpetua no poder quem trabalha e aquele que tem atitude. Ver. Jocelino Rodrigues 

– Saudou todos presentes. Quero pegar essa pauta sobre a questão da internet que o 

vereador Leonardo comentou, quero dizer que sou parceiro nessa questão da internet, mas 

nós temos que fazer uma reavaliação de como vai ser abordado isso. Se a internet de um 

contrato feito pela prefeitura não está funcionando o que se faz com administração pública, 

quando se faz um contrato se multa, afinal tem um secretário e tem uma procuradoria do 

município. Nós como os vereadores devemos buscar  esse secretário e os responsáveis, e 

aplicar a multa nas empresas seja ela qual for. Se hoje temos internet que iniciou lá atrás 

via rádio, gastamos dos recursos próprios 100 mil a questão da Segurança Pública para 

que funcionasse as câmeras de monitoramento, que depois de instaladas e de começarem 

a funcionar foi dito que tinha que ser através de fibra, essas empresas vieram colheram os 

frutos do recurso investir em fibra, e hoje vender pro pessoal. A gente não consegue opinar 

ou mudar a maneira do privado trabalhar, mas nós temos a autonomia de cobrar que o 

executivo através de sua procuradoria que tem bastante gente, e através do seu secretário 

que cobre o melhor serviço para que as coisas realmente aconteça, e quando eu digo nós 

porque atrás quanto eu no MDB e no republicanos estávamos a base do governo, e se isso 

aconteceu eu como Vereador também fui responsável pelas obras boas, mas também sou 

culpado pela as más obras e sobre as falhas do governo também, não consegui exercer o 

meu papel de fiscalizador, e falando em gestão também quer que aqui na câmara junto 

com os parceiros da mesa diretora, junto com o diretor da câmara nós tomamos 

posicionamento, nós tínhamos uma empresa com o valor muito alto da internet e temos 

esse programa aqui hoje o pessoal pode nos assistir, e pode fazer a sua avaliação e nós 

tínhamos um problema imenso com a antiga empresa de internet, hoje nós aplicamos 

multas, e agora pagamos a metade e está aí funcionando. Não é a gestão do Gugu 

presidente, é da minha mesa diretora é dos funcionários da casa e do diretor da câmara, é 

gestão fazer bom uso do dinheiro público.  Sou parceiro em cobrar do executivo que cobre 

essa parte de gestão por quê sempre recurso público e tem que ser sempre para o cidadão 

porque como eu disse e volto a dizer somos todos empregados, estamos apenas de 

passagem aqui é o melhor disso tudo isso, passamos aqui como vereador alguns como 

secretários, mas que daqui saio ensinamento de sermos principalmente cidadão, sem 

picuinhas por que uma pessoa não faz sozinha o governo, existiu sim uma contribuição 

de todos, tanto de vereadores da base como da oposição e nenhum governo e oposição 

trazer tanto recurso e mesmo aqueles que não foram atendidos vieram somar. Ver. Mateus 

Marcon - Saudou todos presentes. Gostaria um pouco de falar desse governo que eu acho 

muito bonito ver vereadores vir aqui falar em ódio os mesmos vereadores que estavam lá 

do lado da prefeita que fez ditadura dentro da prefeitura que perseguiu companheiros. As 

obras feita nas escolas, todas as escolas tiveram obras considerado por muitos a melhor 

secretária de Educação que já teve no município foi emitida só por não concordar com a 

candidatura do Batistella colocado no Partido dos Trabalhadores, e ainda chamaram nós 

de ditadores. Quero falar aqui uma história na época das prévias, a primeira eleição da 

Margarete e o robozinho trabalhava junto com meu pai e ele fazia campanha naquela 

época para o Joãozinho e meu pai fazia a campanha para Margarete, os dois andavam 

pelo interior com o mesmo carro. Se vocês perguntarem para o robozinho eu garanto para 

vocês que ele vai responder que ele nunca, e o meu pai falou para ele ou ameaçou demitir 

porque fez campanha para outro partido, e eles eram do mesmo partido. E vieram falar 

que nós somos ditadores, e que nós falamos ódio isso é uma pura mentira o que estão 

falando. É muito fácil vir aqui nessa hipocrisia e falar na Tribuna enquanto seu 
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companheiro que foi seu secretário Marli Castro, que foi lá no Sine falar que o Marcon 

estava mentindo para as pessoas e que não tinha verbas para elas. Associação de um 

projeto para receber 12.000 a prefeitura tinha que só encaminhar os papéis, sabe o que ele 

disse “o Marcon está enganando vocês”. Conversamos com alguns companheiros o 

vereador lebrão que está aqui só encaminharam os papéis e eles foram contemplados com 

12.000 do Governo do Estado, acho muito bonito vem aqui dizer do ódio, mas quem joga 

o ódio são os próprios que estão na base do governo. Na hora da campanha vocês não tem 

que sair para as ruas e dizer que foi vocês que fizeram o posto de saúde, que começaram 

a obra lá do Caju, nem que foi vocês que vão fazer o asfalto no Itapuí, vocês não tem que 

colocar isso no plano de governo que foi vocês que fizeram porque isso vocês só tem 

graças aquele que vocês chamam de coronel, ao Deputado Marcon,  vocês vem aqui falar 

de projeto o que é que vocês fizeram esse ano para o município, eu e o Lebrão 

conseguimos uma verba de 500.000 para a saúde, a prefeita fez o quê com o dinheiro 

próprio do município. Ver. Renato Machado - Saudou todos presentes. Primeiramente 

eu queria saudar o vereador Júlio. Queria dizer para vocês que a gente ouve muito na 

comunidade. Confio muito no eleitor e no Lebrão no trabalho realizado nos três anos e 

meio, portanto vejo um momento na cidade de bastante conflito e o quadro mudando dia 

a dia decomposições e acredito que vai ter mais ainda até as convenções, mas preciso 

confiar no eleitor porque ele avalia o trabalho de cada um. Se o governo acha que está tão 

bem assim com certeza dia 15  de outubro  pode ser reeleito e se não estiver o povo vai 

mudar não é diferente de nossos vereadores, acredito que todos vereadores vão dar o seu 

máximo para fazer o melhor para a comunidade porque aqui ninguém brinca de política 

e quando eu falo que a experiência faz a diferença é porque a câmara tem vereadores 

experientes,  enquanto os pré-candidatos apostam na mudança, eu aposto na experiência 

de vereadores que hoje estão nessa casa, e que provavelmente vão estar 1º de Janeiro e 

alguns vereadores, que já foram vereadores pela experiência porque é muito fácil ir para 

redes sociais fazer vídeos e projetar isso e aquilo, mas infelizmente o vereador tem seus 

limites aqui na câmara e não é tudo o que ele pode fazer. As obras todo mundo sabe que 

se não tiver dinheiro não tem como realizar e vereadores não podem realizar recursos, é 

bem controverso a situação de nós vereadores, mas a gente entende que nós somos 

fiscalizados e cobrados todos os dias e não adianta você querer ser um pré-candidato e se 

iludir numa campanha achando que botar o nome na exposição vai se eleger, e a gente 

sabe que não. Tanto eu continuo confiando muito no eleitor Santaritensse, por isso botei 

o meu nome como pré-candidato do povo para concorrer na cidade de cabeça erguida. 

ORDEM DO DIA: PROJ. DE LEI DO EXECUTIVO n.º 014/20 - "Altera a Lei 

Municipal n° 1358/17, que instituiu o rancho básico mensal para os servidores 

municipais de Nova Santa Rita". Aprovada por unanimidade. PROJ. DE LEI DO 

LEGISLATIVO n.º 005/20 - Ver. Leonardo de Souza Vieira. "Institui o Projeto de 

Prevenção da Violência Doméstica com a estratégia de saúde da família, e dá outras 

providências". Aprovada por unanimidade. PROJ. DE LEI DO LEGISLATIVO N.º 

008/20 - Ver. José Adalmir Gonçalves 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". Rejeitado por 6 X 4. REQUERIMENTO: Ver. Leonardo Vieira - 

"Requerimento que se realize um convênio junto a empresa Corsan para cedência de uma 

máquina retroescavadeira, para realizar extensão da rede de água potável para moradores 

da Est. Volta Grande, entre os números 961 e 1989, bairro Califórnia”. Aprovado por 

unanimidade. INDICAÇÕES: Ver. Renato Machado - "Solicita a colocação de uma 

placa de sinalização (PARE) na rua do Ipê na entrada da Av. Santa Rita, bairro Centro". 

Aprovada por unanimidade. Solicita recolhimento do lixo acumulado e colocação de uma 
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placa de (PROIBIDO COLOCAR LIXO) na rua Fortaleza, esquina com Av. do Passito, 

bairro Califórnia". Aprovada por unanimidade. Ver. Rodrigo Aveiro - Solicita que a UBS 

Major Olímpio (Berto Círio) seja transformada em UPA 24 hrs e a inclusão de 

atendimento pediátrico, bairro Berto Círio". Aprovada por unanimidade. Solicita 

pavimentação da rua São Paulo, bairro Centro". Em discussão: Ver. Jocelino Rodrigues - 

Vou dar só uma pauta aqui sobre a Rua São Paulo e comunicar o pessoal da casa que esse 

convênio através de uma emenda parlamentar, essa emenda já está disponível inclusive a 

casa já foi comunicada sobre isso, através de uma emenda esse valor já está disponível. 

Nos próximos dias o governo Municipal deverá licitar para que isso aconteça e esperamos 

que logo seja feito e que não deixe lá para aquela semana de eleição. Ver. Jair Oliveira -  

Vim discutir sobre a Rua São Paulo, esta emenda parlamentar que eu ganhei porque a 

gente diz que ganhou porque cada um trouxe aqui os vereadores e foi a primeira que eu 

ganhei, então destinei para a Rua São Paulo juntamente com o executivo e estou 

acompanhando tudo, já vai vir para essa casa. E essa emenda foi do deputado Bohn Gass 

que veio aqui em Nova Santa Rita e destinou para o município e nós resolvemos colocar 

na Rua São Paulo, só para deixar claro aqui que essa emenda veio pelo deputado Bohn 

Gass. Aprovada por unanimidade. Ver. Leonardo Vieira - Solicita a troca do poste na 

esquina da rua Esperança com a rua do Passito, bairro Califórnia". Aprovada por 

unanimidade. Solicita a Empresa RGE Sul que faça a remoção e recue um poste na rua 

Carlos Gomes, em frente ao nº 510, bairro Centro" Aprovada por unanimidade. Ver. Jair 

Oliveira - Solicita a instalação de uma quebra mola ou redutor de velocidade, próximo a 

UBS Adão Pretto, rua Dr. Lourenço Záccaro, bairro Centro". Aprovada por unanimidade. 

Ver. Ildo Maciel da Luz - Solicita a colocação uma academia ao ar livre no Assentamento 

dos Sinos. Aprovada por unanimidade. Ver. Jocelino Rodrigues - Solicita uma faixa 

elevada em frente ao Nosso Shopping, bairro Centro. Aprovada por unanimidade. Ver. 

Paulo Vargas - Solicita que a secretaria competente busque junto aos correios a 

possibilidade de colocar CEP por rua e que se avalie os nomes de ruas evitando 

duplicidade. Aprovada por unanimidade. Verª. Ieda Bilhalva - Solicita que a RGE SUL 

realize a poda de uma árvore na rua Cerejeiras, no bairro Caju. Aprovada por unanimidade. 

Solicita limpeza e colocação de tampa do bueiro na rua dos Eucaliptos, Lot. Recanto da 

Quinta, bairro Berto Círio. Aprovada por unanimidade. PAUTA: Projeto de Lei do 

Executivo n.º 022/20 - Poder Executivo “AUTORIZA O PODER EXECUTIVO 

MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE 

R$ 150.000,00 A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS" Dada a 1ª pauta. 

Projeto de Lei do Executivo n.º 023/20 - Poder Executivo "AUTORIZA O PODER 

EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE 

R$ 121.443,07". Dada a 1ª pauta. Projeto de Lei do Executivo n.º 024/20 - Poder 

Executivo “AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR 

CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 109.100,00 A SECRETARIA 

MUNICIPAL DE TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - 

SMTCAS". Dada a 1ª pauta. Projeto de Lei do Executivo n.º 019/20 - Poder Executivo 

“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO 

SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 453.889,92 A SECRETARIA MUNICIPAL 

DE TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS - SMTSP". Dada a 2ª pauta. Projeto 

de Lei do Legislativo n.º 013/20 - Ver. Leonardo de Souza Vieira "INSTITUI A 

CAMPANHA MUNICIPAL INFORMATIVA PARA EMPRESAS SOBRE 

EPILEPSIA E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS". Dada a 2ª pauta. EXPLICAÇÕES 

PESSOAIS: Ver. Jocelino Rodrigues - Quero saudar nesse momento o meu amigo Júlio 

da rádio, que hoje volta para a casa. Ele já assumiu durante essa legislatura, durante o 

afastamento do vereador Guilherme ele retornou para casa. Quero só fazer uma correção 
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para a questão do IPTU, projeto aqui aprovado na outra semana, que o projeto do vereador 

Alex é uma prorrogação por 90 dias, a gente sabe aquela questão de abrir mão desse 

recurso por mais que as pessoas mereçam a gente sabe do problema, esse projeto do 

vereador foi prorrogar por 90 dias até porque nós temos essa situação, briga jurídica sobre 

aquele desconto, então tenhamos esses cuidados. Seja bem-vindo Júlio, já conversamos 

muito sobre essa sua vinda para casa e sabemos de todas essas coisas políticas que acabam 

acontecendo, já foi presidente da casa e secretário, a gente também aqui como Vereador 

sabemos que existe o plenário que é um voto político e também que existe a questão da 

constitucionalidade de alguns projetos que a gente deve rever sempre de alguns cuidados, 

a gente já conversou sobre essa defesa ao extremo, muitas vezes ao executivo porque a 

gente sabe que o vereador afastado já ocupou um cargo, o cargo do qual o governo 

Municipal tem um convênio de recurso, nosso do cidadão que está sendo pago um bom 

salário e não saiu para se afastar para coordenar uma campanha. Eles para ocupar um 

cargo usando o recurso público para fazer campanha para aqueles que eles acreditam e 

que a gente vai respeitar isso porque não foi o primeiro e não será o último governo que 

irá fazer uma situação dessa infelizmente, mas isso acontece e isso tudo faz parte da 

política infelizmente. E falando em ingestão de todas as economias que aqui a casa vem 

apresentando sobre a questão, não só a questão de diárias que a gente já debateu muito 

sobre isso já discutimos também; e só para manter o pessoal informado que logo 

estaremos solicitando a próxima etapa da obra da Câmara de Vereadores , por mais que 

tenha essa questão do covid-19 o privado não parou, o privado continua a todo vapor e 

prova disso é a nossa entrada do bairro Berto Círio, quando a gente vê o trevo é uma obra 

da prefeitura e quando a gente olha o terminal é uma obra  do 3SB que funcionou, estão 

fazendo manutenção até mesmo no domingo através de uma contrapartida, por mais que 

o terminal seja público a gente sabe de toda contrapartida que teve sobre isso. Para mudar 

um pouco o foco, deixar bem claro e reforçar aquela minha primeira fala sobre partido, 

volto a dizer que as obras sim voltaram a acontecer. O republicanos apoiou o governo 

Margarete, o republicanos têm um grande respeito pela professora Margarete pelo 

governo, o publicanos durante o governo muito feliz  fizeram muitos colegas e amigos 

dentro da prefeitura, fizeram a sua soma através de emendas e seus deputados, acredita-

se que não deixou inimigos e nem faremos por causa de eleição. Hoje estou aqui, amanhã 

eu vou estar lá, uns ficaram e outros saíram, mas as eleições passa e nesse momento 

republicanos na sua maioria  que nunca será unânime partido nenhum, mas na sua maioria 

hoje declara apoio ao Musicante do PP, declara apoio como vice o vereador Alex do PTB 

desejo sucesso ao Vereador. Sou disponível para todos os vereadores, essa é minha função 

com presidente da casa. Ver. Alexsandro Ávila – Tenho a grande satisfação de hoje ter 

como lá conjuntura desse projeto o apoio do PRB, ter a confiança e a certeza de que a 

gente vai fazer um projeto voltado para a população. Realmente tem um carinho e sempre 

nesse mandato teve uma parceria diferenciada aqui nesta câmara. Tive um senhor sempre 

me ajudando e orientando com seu conhecimento e acho que a  gente tem que somar 

conhecimento para que cada vez mais os projetos sejam voltado para a população, esse é 

o nosso objetivo e estamos caminhando junto com o pré-candidato a prefeito musicante, 

temos tudo certo e cada vez se fortalecendo mais com o partido solidariedade juntos. E 

agora com a grande satisfação da gente ter o PRB junto somando para que esse projeto 

junto com a minha pré candidatura a vice, que a gente consiga fazer uma união e fazer 

uma política realmente voltada para a população, principalmente para a população mais 

carente do nosso município que hoje está totalmente desassistida. Queria falar quando eu 

escutei aqui atenciosamente a fala do Vereador Júlio, tenho uma admiração por ele e 

lembro que ele votou no IPTU junto com o Toninho da REDEMAC que hoje compõem 

como vice do Rodrigo Batistella, e mais uma vez escutando a fala dele esse projeto aqui 
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suspendendo a cobrança do IPTU, volta para essa casa Júlio e quero que você sensibilize 

sempre a favor da população e não contra, e se esse projeto voltar para a casa tenho certeza 

que o pessoal espera que os vereadores daqui lutem pelo direito da população. Quando eu 

vejo o Vereador pedal falando que tem Vereador gritão e que ofende, tenho a certeza de 

fazer o meu melhor no meu mandato e teve um pedido de ajuda do militante do partido 

de um pré-candidato e de maneira nenhuma eu pensei duas vezes de ir lá ajudar, mas o 

vereador me ignorou e se muitas vezes eu me exalto nesta tribuna é para defender a 

população. Ver. Renato Machado – Vou fazer mais uma fala, e dizer que respeitando o 

eleitor sempre e trabalhando correto eu construir a minha vida pública com muito orgulho, 

não quero aqui dizer que eu sou melhor que ninguém porque sou igual a qualquer um de 

vocês colegas vereadores, mas eu construí sim uma carreira de respeito, concorri  todas 

as eleições municipais e estou indo para a oitava eleição, já me apresentei como pré-

candidato. Vejo nas redes sociais alguns pobres coitados posso dizer assim para não 

ofender, que vêm assistir à sessão e falar abobrinha porque não tem que fazer, chegaram 

ontem na cidade nem conhecem o passado da cidade, portanto é muito fácil pessoas 

ignorante querer vir criticar nos pelas redes sociais. Aqui eu quero dizer para vocês que 

eu construí a minha vida pública respeitando as pessoas e trabalhando para o povo, por 

isso que eu tive extra de conseguir cinco mandados dessa câmera, aqui quase todos 

vereadores perderam eleição porque faz parte, dizem que os inteligentes sempre falam 

que na vida pública tô mais se perde do que se ganha, eu até agora mais ganhei do que 

perdi. É fácil se esconder atrás da rede social e fazendo charadinhas e piadinhas que não 

me atingem em nada, vamos parar de palhaçada. Pessoas que chegaram ontem aqui no 

município e estão falando em nova política, mas que nova política é essa. Estão 

desrespeitando os vereadores que tem mais de um mandato aqui nessa casa.Ver. Ildo 

Maciel – Quero aqui saudar todos os presentes. Venho nesta tribuna para fazer alguns 

comentários em relação à questão da política tendo em vista que nós estamos no ano 

eleitoral. No município vim para cá em setembro de 1993 que sou residente aqui nesse 

município, acompanhei a política na época da professora Margarete foi candidata a 

prefeita, companheira Giovana. Depois o partido dos trabalhadores tomou a decisão de 

apoiar o prefeito Hamilton Amorim que eu voltei para ele, e dali para frente eu 

acompanhava a política meio de longe, mas em 2009 eu me elegi pela primeira vez a 

vereador do município. Como fala o vereador Renato, a gente assistindo as redes sociais 

de pessoas que estão querendo entrar e sentar numa cadeira dessa que partem para o lado 

da baixaria. Disputei sim a ser pré-candidato a prefeito do município pelo Partido dos 

Trabalhadores, infelizmente ou felizmente a maioria não, porque foi executiva uma parte 

da executiva de cinco pessoas que decidiram o destino do partido e que tinham o seu 

secretário Rodrigo Batistella, não tenho nada contra ele. Gostaria de dizer que quando 

nós ganhamos o governo no primeiro mandato, muitas pessoas criticaram a prefeita, 

muitas vezes foram lá na Câmara protestar, mas por que eles queriam um cargo dentro do 

governo, o momento em que eles taparam a boca com um cargo viraram todos amigos da 

prefeitura. E hoje eu não estou aqui para criticar o PRB da saída do governo, quero que a 

população me entenda, mas sou obrigado a dizer que eu nunca me envolvi em partidos 

que não pertenceram ao meu partido e fui muitas vezes criticado por pessoas que estavam 

mamando no governo, que não eram do meu partido e que fizeram vídeos pedindo para 

que votassem no presidente atual Altair e não na secretária Elaine, pediram também o 

voto para prefeito Rodrigo Batistella, e hoje eles estão do outro lado,  é só pesquisar nas 

redes sociais que vocês vão ver, mas eu quero dizer uma coisa que como vereador Lebrão 

estou no meu terceiro mandato e sempre fui um cara digno e sempre respeitei o lugar dos 

outros,  na eleição passada nós tínhamos 112 de candidatos a vereadores. Esses que 

vieram conversando abobrinha nas redes sociais vão pedir o voto, não adianta vir aqui e 
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denegrir a imagem de ninguém todo mundo é livre e pode optar por partido e ideologia e 

eu tenho uma, sempre fui PT e sempre irei ser, mas não tenho nada contra quem sai de 

um partido e entra para outro. Verª. Ieda Bilhalva - Retornando a Tribuna. Acima de tudo 

a gente tem que ter palavra e o vereador Gugu citou que eu republicanos foi fiel ao 

governo da prefeita Margarete, tinha uma vereadora fiel aqui e que tem palavra. Sempre 

me registro nessa Câmara que infelizmente não tenho mais meu pai, mas ele me ensinou 

que por onde eu for deixar um rastro bom, é isso que eu vou deixar aqui na política de 

Nova Santa Rita. Gostaria até que o vereador Matheus Marcon, que é de importância ele 

falar porque a segunda sessão que ele deu uma resposta da minha fala. Já fiz campanha 

para o Deputado Marcon, ele reside em Nova Santa Rita e é proprietário é assentado, e 

acho que não é mais justo do que ele traga emendas parlamentares para cá. Ele trouxe 

várias emendas e parabenizo, é nosso amigo particular independente da política, mas só 

para registrar que é de extrema importância, teve muitas emendas para aumentar no 

Carlos Gomes, inclusive veio emenda até pelo um vereador do PTB, que eu achei um 

desrespeito, quando nós temos um vereador representante no município temos que pedir 

para ele. Uma das coisas que me fez sair do PRB, que faltou respeito com a minha pessoa 

lá dentro, e isso não posso admitir, a nossa candidatura e a nossa política tem que ser 

respeitada e pautada em respeito e digo assim, pode vir milhares emendas parlamentares, 

mas se nós não tivermos uma administração e uma gestão e que faça projetos para essas 

emendas serem efetivadas não adianta vir. Ver. Paulo Vargas - Quero falar sobre o fundo 

partidário, nunca usei dinheiro público para as minhas eleições, sempre foi através do 

meu trabalho e da minha renda e não vou fazer diferente esse ano, abro mão de qualquer 

recurso financeiro seja da onde for, com relação ao meu partido não vou trabalhar na 

minha campanha com fundo partidário porque acho isso um desrespeito. Com relação ao 

IPTU nós temos 27 cidades no país que deram desconto do IPTU, e 27 cidades essas 

também que alteraram o vencimento. Essa é uma realidade, aqui não se pede isenção do 

imposto, mas que acham um imposto da realidade de nós. Santa Rita não se tem esgoto e 

nem muito serviço público de qualidade, no entanto o IPTU é um dos mais caros da região 

metropolitana.  Aquele piso que dá o acesso ao ponto atendimento do postinho está em 

um estado deplorável, uma vergonha é um cartão postal aquele posto médico, tem 27 anos 

de existência aquilo tinha que ser pavimentado ou pelo menos fazer um piso emergencial 

pelo menos na entrada, enquanto não cair um ali e não se machucar  não vão tomar as 

providências, aquilo está há meses quebrado. Vamos tentar fazer uma gestão pública 

respeitando os vereadores porque aqui nós fizemos vários pedidos para que fosse 

pavimentado aquele pátio e até hoje nada. 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 trinta 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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