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ATA Nº 006/2018 – 3ª SESSÃO ORDINÁRIA – 06/MARÇO/2018 – Aos seis dias do mês de 
março do ano de dois mil e dezoito, na sede da Câmara de Vereadores de Nova Santa Rita, 
realizou-se a terceira Sessão Ordinária, do segundo ano da sétima legislatura, com a presença 
de todos os vereadores. A senhora presidente, vereadora Ieda Maria de Ávila Bilhalva, deu 
início aos trabalhos às dezoito horas. AVISO: Sessão Solene em homenagem ao Dia 
Internacional da Mulher, no dia 8 de março, quinta-feira, às 18h, no plenário dessa Casa. ATAS 
004/18 e 005/18 foram aprovadas por unanimidade. EXPEDIENTE: Foi feita a leitura do 
Boletim nº 005/18 no Expediente. Ver. Jair de Oliveira solicitou a inclusão de uma indicação, 
no sentido de que a secretaria competente efetue o estudo de possibilidade de implantar 
estacionamento oblíquo na Rua Padre Nicolau Flach, bairro Centro. Acatada. 
COMUNICAÇÕES DE LIDERANÇAS: Verª. Ieda Bilhalva saudou todos os presentes. 
Declarou que então para frisar e convida-los a todos que no dia oito agora farão uma sessão 
solene em homenagem às mulheres, ao Dia Internacional da Mulher, que aonde vão contar com 
a presença da Tetê Carvalho, que é uma repentista, que se apresenta, tem uma apresentação 
constante no Galpão Crioulo, que é uma grande repentista do Rio Grande do Sul, fora outras 
atrações que terão aqui no dia, que então ela vais agraciar com a sua presença aqui, que tá vindo 
em defesa das mulheres, em defesa das mulheres gaúchas, inclusive quem acompanha o mundo 
tradicionalista, faz questão de uns quinze dias ou mais, que se criou uma polêmica no Facebook 
muito grande a respeito do tradicionalismo gaúcho, e essa que vem, a Tetê, ela é uma defensora 
das nossas tradições, uma defensora da persistência da nossa tradição. Disse que então deixam 
esse comunicado e a bancada, o PRB, está fazendo na Assembleia agora o dia dez, às dezesseis 
horas, estão todos convidados, vão premiar as dez mulheres destaques do Rio Grande do Sul, 
que independente de sigla partidária, não vão ser homenageadas somente mulheres do PRB, e 
no dia, na sexta-feira, dia nove, em Montenegro, às dezenove horas, a Prefeitura de Montenegro 
está premiando as dez mulheres de Montenegro, onde se sentiu honrada com o convite de ir lá 
para entregar o troféu pras mulheres, as dez mulheres destaque em Montenegro. Ver. Jair de 
Oliveira saudou todos os presentes. Relatou que essa semana esteve dando uma volta na cidade, 
como sempre faz, desde quinta da semana passada, e olhando as obras que estão feitas, estão 
sendo feitas no município, que ficou muito contente, lá no Miguel Couto lá, um exemplo de 
quadra esportiva para os alunos lá aquela comunidade, que o vereador Pedal lutou tanto lá, pra 
que saísse aquela obra, sempre em cima, tanto o Pedal como os outros vereadores, imbuído lá, 
mas o vereador sempre preocupado lá, que ficou muito contente, fica contente quando ver uma 
Administração fazendo, desenvolvendo aquele grande trabalho, ali na Educação, a secretária de 
Educação faz um baita trabalho nesse município. Falou que também pra sua felicidade, que 
acha que já chegou também na mão dos vereadores, o legítimo agora que falta aprovar aqui 
nessa Casa, que o transporte coletivo, transporte público da cidade, agora sim vai ter a lei aqui 
no município, está aqui, que esteve lendo quando chegou em suas mãos, que achou interessante, 
é um projeto completo que vai dar uma virada aqui do município de Nova Santa Rita. Colocou 
que quando votou contra aqui o transbordo, o projeto lá, quando o vereador doutor Marne era 
vereador nesta Casa, que votou contra, porque tinha certeza que o passo que tava dando era 
certo, que era um passo certo e um tiro certeiro, que tinha certeza que ia dar o melhor, que a 
prefeita, os projetos aqui em Nova Santa Rita junto com os partidos coligados, iam dar o passo 
certo pra população ser bem assistida, com transporte coletivo de qualidade. Ressaltou que com 
esse projeto aqui que tem certeza que vai passar aqui nessa Casa, que vai ser aprovado aqui 
nessa Casa, que é um projeto completo que agora sim vai ter lei no município pro transporte 
público, que antes não tinha, faziam o que queriam, isso e aquilo, e que não tinha força nenhuma, 
todo mundo é testemunha que chegar até o Ministério Público e nada, que agora tá em suas 
mãos, porque que votava contra, porque queria o melhor pra Nova Santa Rita, que não queria 
o pior, sempre quer o melhor, juntamente com a prefeita sempre acreditou, que acredita na 
prefeita, no secretário, na Administração, nos partidos coligados, que acredita nas ideias que 
eles tão implantando aqui no município, e que tem certeza que esse aqui agora vai reger o 
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transporte público e os usuários vão parar de sofrer com ônibus chovendo dentro, que vão 
terminar com a máfia aqui, mas é difícil, que não tá sendo fácil, eles resistem, eles são que nem 
aqueles lambaris de sanga, que eles vêm comem tudo a tua isca e ficam tentando ali, que bota 
outra diferente que não é para eles comerem, eles vêm igual, ficam beliscando. Declarou que 
então tá bem pertinho, agora já tá o projeto aqui nesta Casa pra nova empresa de ônibus aqui 
de transporte público, pra ser mais completo pra começar a atuar aqui na cidade, que aí só pra 
completar, pra encerrar, e também convidar todos e a todas pra Semana da Mulher, que começa 
agora, dia, semana que vem, e que vai ter um monte de atividade em todo município, nos bairros, 
então estão todos os convidados, Loteamento Popular, Maria José, Berto Círio e tudo vai ter as 
atividades. GRANDE EXPEDIENTE: Ver. Ildo Maciel da Luz saudou todos os presentes. 
Enalteceu que não poderia deixar de vir à essa tribuna pra falar sobre a semana do Dia 
Internacional da Mulher que ocorre agora no dia oito e como Movimento Sem Terra, que as 
mulheres trabalhadoras sempre costumam fazer encontros que visa o dia oito de março, 
encontros de debate, de painéis, que discutem o direito das mulheres, enfim, e que hoje, pra 
alegria tá acontecendo no assentamento, o Assentamento Capela aonde mora, onde o Mateus 
mora, enfim, que todo mundo conhece, e que essa tarde tiveram o privilégio de receber a ex-
presidente Dilma aqui no município e no assentamento, que tá sendo, tá acontecendo nesse 
momento lá no assentamento, no ginásio, um debate sobre a questão mesmo dos direitos das 
mulheres, que tem de costume, como Movimento Sem Terra, que sempre apoiam, mas esse dia 
é um dia específico de luta das mulheres assentadas e hoje se encontra mais de seiscentas 
mulheres assentadas de todo estado do Rio Grande do Sul aqui no assentamento, no ginásio de 
esporte ali da Coopan. Citou que então gostaria de frisar e convidar que tá acontecendo hoje, 
vai amanhã, até quarta-feira, até quinta-feira, os debates lá no assentamento, que então as 
mulheres que quiserem participar o assentamento tá de portas abertas lá pra acolher e também 
pra ajudar a contribuir, enriquecer a discussão que é sempre importante, que então agradece a 
todos. ORDEM DO DIA: INDICAÇÕES: Ver. Jocelino Rodrigues: Foram lidas em bloco. 
No sentido de que a secretaria competente realize a instalação de canos para rede de saneamento 
pluvial na Rua da Igreja, bairro Berto Círio. - No sentido de que a secretaria competente efetue 
o recapeamento do asfalto em toda a extensão da Rua das Flores. Aprovadas por unanimidade. 
Ver. Alexsandro Ávila: Foram lidas em bloco. No sentido de que a secretaria competente 
efetue a instalação de galeria de escoamento pluvial na sanga localizada na Estrada Passo da 
Taquara, bairro Caju. - No sentido de que a secretaria competente efetue a implantação de um 
posto de saúde no bairro Caju. Os vereadores discutiram: Ver. Milton Remelink relatou que 
vai defender essa questão do Passo da Taquara e que volta a dizer, não é homem de mentira, 
pode ter certeza, que se falar na tribuna tem como mostrar, e no dia que vai ficar pronto, se 
Deus, e a prefeita tá lá, que a verdade vai vim à tona, que se os vereadores quiser que vão fazer 
ou botaram, tudo bem, que respeita a opinião deles, mas é um lutador, luta pelos quatro cantos 
da Santa Rita, que diz onde o pessoal lhe chama vai, mas tem a obrigação de lutar pelo Caju, 
porque foi de todos vereador foi o mais votado lá, que procura ajudar aquele bairro, pessoal 
tenta empurrar à força as coisas que não se compete, que chegou outro dia, na quarta-feira, na 
vila, tinha vereador que andava comentando que o vereador Cabeludo votou contra os ônibus 
buscar as crianças, que é mentira, que quer dizer, Passo da Taquara, as galerias, que foi ele que 
correu há muitos e muitos anos, há tempo atrás, que falou aqui, vieram lhe buscar pra olhar, que 
a prefeita foi com ele até lá, e que agora o cara vem aqui dizer que vai fazer, que vão parar um 
pouquinho e vão falar a verdade, não vão enganar o povo, que não pode enganar, com mentira 
não consegue nada. Aprovadas por unanimidade. Ver. Renato Machado: Foram lidas em bloco. 
No sentido de que a secretaria competente efetue a colocação de cinco luminárias na Av. Getúlio 
Vargas, em frente à Empresa Proamb, bairro Morretes. - No sentido de que a secretaria 
competente efetue patrolamento e colocação de saibro, limpeza e pintura dos meios-fios e a 
revisão da iluminação pública em todas as ruas necessárias do bairro Morretes. Aprovadas por 
unanimidade. Verª. Ieda Bilhalva: Foram lidas em bloco. No sentido de que a secretaria 
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competente analise a possibilidade de construir uma pracinha na área da Prefeitura (Fazenda 
Escola), na Travessa da Lagoa esquina com a Rua dos Marinheiros, bairro Califórnia. - No 
sentido de que a secretaria competente efetue a instalação de uma parada na Rua dos Pinheiros, 
em frente ao nº 374, bairro Califórnia. Aprovadas por unanimidade. Ver. Milton Remelink: No 
sentido de que a secretaria competente verifique junto ao DNIT a possibilidade de sinalização 
da faixa de travessia na rótula de principal acesso ao Município, em frente ao Monumento da 
Padroeira, na BR-386. Aprovada por unanimidade. Ver. Rodrigo Aveiro: Foram lidas em bloco. 
No sentido de que a secretaria competente efetue a pavimentação da Rua Deoclécio Rodrigues, 
bairro Berto Círio. - No sentido de que a secretaria competente realize estudo de ampliação do 
quadro de médicos, incluindo a especialidade de pediatria em todos os postos de saúde do 
Município. Aprovadas por unanimidade. Ver. Leonardo Vieira: Foram lidas em bloco. No 
sentido de que a secretaria competente providencie a instalação de rede de baixa tensão para 
iluminação pública na Estrada Alcides Amorim, do trecho da Tabaí até o entroncamento da 
Estrada Porto da Figueira, bairro Porto da Figueira. - No sentido de que a secretaria competente 
retome o mais breve possível as obras de pavimentação da Rua dos Pinheiros, bairro Califórnia. 
Aprovadas por unanimidade. Ver. Jair de Oliveira: No sentido de que a secretaria competente 
estude a possibilidade de criar um Ecoponto para descarte de pequenos volumes de entulhos, 
grandes objetos (móveis, restos de poda de árvores, etc.) e resíduos recicláveis no Loteamento 
Popular, bairros Berto Círio, Califórnia, Morretes, Sanga Funda, Itapuí, Porto da Figueira e 
Caju. Aprovada por unanimidade. Ver. Ildo Maciel da Luz: Foram lidas em bloco. No sentido 
de que a secretaria competente analise a possibilidade de retirar a mureta de concreto que divide 
as pistas na ponte na Estrada Itapuí, próximo ao campo do Caju, bairro Caju. - No sentido de 
que o Poder Executivo efetue a construção de um refeitório na Secretaria de Obras do Município. 
Os vereadores discutiram: Ver. Ildo Maciel da Luz afirmou que vem à essa tribuna pra pedir, 
na verdade, o voto de cada vereador, que vote a favor dessas duas indicações, a primeira, a 
questão daquela mureta, que ali daquele riacho lá perto do campo do Caju lá, aquilo ali é o 
maior perigo, que aquela estradinha muito estreita aquilo ali, e aquilo ali dia de chuva é muito 
perigoso, é questão de acidente, que então essa é uma indicação e a outra é que o Poder 
Executivo faça, que Tino como um funcionário público, que trabalha nas Obras e sabe a 
necessidade que se tem de se construir um refeitório na Secretaria de Obras, que então, com 
certeza, com o apoio dos vereadores favorável à essas indicações, quer ir no Poder Executivo e 
quer entregar em mão pedindo que realmente saia do papel, que já desde o ano passado vem 
pedindo e vai pedir de novo, porque é uma necessidade que se faça um refeitório lá pros 
funcionários público que fazem as suas refeições lá que sabem, tudo é do conhecimento de cada 
um e de cada uma, o estado daqueles galpão lá da Secretaria de Obras. Ver. Jocelino Rodrigues 
relatou que  vota à favor da indicação, que na quarta sessão do ano passado o Lebrão já fez 
essas duas indicações, essa indicação da Secretaria de Obras ela já vem, que chegou ao seu 
gabinete desde o ano passado, sob condições para o servidor público fazer suas refeições 
naquele ambiente, e essa indicação, quanto aquele pontilhão do Itapuí, que pode presenciar 
durante o ano de dois mil e dezessete, inclusive uma professora do Treze de Maio o qual teve 
seu carro capotado no ano de dois mil e dezessete lá, porque se perdeu devido aquela mureta e 
as pedras soltas ali, que então apoia, pede que o Executivo se sensibilize com mais essa 
indicação dessa liderança do PT e retire aquela muretinha ali que vem atrapalhando muito o 
cidadão de Nova Santa Rita. Aprovadas por unanimidade. Ver. Leonardo Vieira solicitou a 
inclusão de um requerimento, no sentido de que seja incluído na Ordem do Dia da presente 
sessão, o Processo Nº 202/18, Projeto de Lei Nº 012/18, que autoriza o Poder Executivo 
Municipal a contratar servidores por prazo determinado. Aprovado por oito votos favoráveis e 
dois contrários. Ver. Jair de Oliveira solicitou a inclusão de um requerimento, no sentido de 
que seja incluído na Ordem do Dia da presente sessão, o Processo Nº 154/18, Projeto de Lei Nº 
006/18, que cria vaga no Quadro Geral de Provimento Efetivo do Instituto Municipal de 
Assistência aos Servidores de Nova Santa Rita – IMAS; o Processo Nº 156/18, Projeto de Lei 
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Nº 011/18, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar servidores por prazo 
determinado. Aprovado por unanimidade. Verª. Ieda Bilhalva solicitou a inclusão de um 
requerimento, no sentido de que seja incluído na Ordem do Dia da presente sessão, o Processo 
Nº 193/18, Projeto de Lei Nº 010/18, que cria cargo no Quadro de Cargos e Funções e altera 
padrão de vencimento. Aprovado por unanimidade. PROCESSO Nº 154/18: PROJETO DE 
LEI Nº 006/18 – De autoria do Poder Executivo - Cria vaga no Quadro Geral de Provimento 
Efetivo do Instituto Municipal de Assistência aos Servidores de Nova Santa Rita - IMAS. CCJ 
– Parecer favorável. CFO – Parecer favorável. COSP – Parecer favorável. Ver. Jair de Oliveira 
solicitou a leitura da justificativa. Acatado. Os vereadores discutiram: Ver. Jocelino Rodrigues 
afirmou que essa questão desse cargo, que hoje existe o administrativo que dá conta lá do 
serviço do IMAS, que é favorável ao projeto porque eles vão aproveitar, na verdade, o concurso 
previsto que logo vai acontecer, para poder colocar um administrativo ao lado ali para que não 
tranque o serviço do IMAS, porque o jovem que hoje se encontra lá como servidor na Casa está 
fazendo outros concursos e devido por questões de salário, que provavelmente daqui um pouco 
deixe, trancando o IMAS lá e o serviço administrativo, então é importante e eu sou favorável a 
esse projeto. Aprovado por unanimidade. PROCESSO Nº 156/18: PROJETO DE LEI Nº 
011/18 – De autoria do Poder Executivo - Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar 
servidores por prazo determinado. CCJ – Parecer favorável. CFO – Parecer favorável. COSP – 
Parecer favorável. Verª. Ieda Bilhalva solicitou a leitura da justificativa. Acatado. Os 
vereadores discutiram: Ver. Paulo Vargas frisou que sabedor que é, que esse projeto vem de 
boa hora e de extrema necessidade pra comunidade, mas fica a se questionar quanto a maneira 
a qual estão se posicionado, que há uma polêmica em cima dessas contratações emergenciais, 
que acredita que muito em breve, no concurso público, irão contemplar servidores estáveis pra 
essa vaga, que é favorável ao projeto porque é entendedor de que há uma necessidade de terem 
esse farmacêutico no Município. Aprovado por unanimidade. PROCESSO Nº 193/18: 
PROJETO DE LEI Nº 010/18 – De autoria do Poder Executivo - Cria cargo no Quadro de 
Cargos e Funções e altera padrão de vencimento. CCJ – Parecer favorável. CFO – Parecer 
favorável. COSP – Parecer favorável. Ver. Jair de Oliveira solicitou a leitura da justificativa. 
Acatado. Os vereadores discutiram: Ver. Jocelino Rodrigues salientou que votaram aqui em 
outubro na lei quatorze zero três, dois mil e dezessete, a questão da contratação do farmacêutico 
que sempre foi importante, sempre foi em caráter emergencial, que a questão do licenciador 
ambiental é de extrema importância para que dê andamento naquela secretaria, e realmente 
quanto a esse ponto, com certeza, seria favorável, mas que um projeto que vem embutido o 
aumento de salário do farmacêutico de dois e quinhentos para três mil e novecentos, sendo que 
o básico que hoje pago fora aí, é de três mil reais, sendo que o servidor tem outras agremiações 
que vem com o tempo, que se esse farmacêutico passa a ser um servidor, ele passa a receber 
mais uma produtividade, que ele passa a dividir com o médico, que lhe corrija vereador 
Paulinho se tiver errado, que o vereador é servidor público, que então ele poderia muito bem 
ter ido para o padrão, do dez pro onze, que ficaria dentro dos padrões pagos também fora aí, 
junto com essas agremiações e outras coisas seria um salário bom. Comentou que outro 
problema sério da questão do farmacêutico não é a questão do salário que o pessoal não fica, é 
das condições de trabalho da farmácia que já vem há muito tempo, que ao todo na geral da 
Saúde reclamando, que queria saber dos colegas vereadores, da comunidade, quantos porcento 
foi investido em capacitação, há poucos dias também votaram e aprovaram para que vá pra um 
curso a questão do técnico em farmácia, do qual vai fazer toda a parte administrativa, do qual 
que também vai poder ajudar no atendimento, e ainda vão continuar com o estagiário 
entregando medicamento no balcão, porque não está previsto o auxiliar de farmácia e o 
farmacêutico somente vai se responsabilizar por tudo isso, porque continua o estagiário 
escaneando esse processo e tudo mais. Alegou que outro problema sério na Farmácia Básica 
que não consegue ter rotatividade, que não consegue atender bem a população, quantos servidor 
público hoje há na Farmácia Básica, atendimento conhecendo a necessidade de cada doente, 
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que tem pessoas que têm doenças que ficam cinco, seis anos, dez anos, com problema sério de 
saúde, e não tem um servidor público na farmácia pra atender a comunidade, que é a questão 
do projeto, das condições dos farmacêuticos, a questão do salário. Falou que não fugiu nada da 
sua fala, que então é desfavorável, não pela questão do licenciamento ambiental, mas pela 
maneira que o projeto vem embutido junto. Aprovado por sete votos favoráveis e três contrários. 
PROCESSO Nº 202/18: PROJETO DE LEI Nº 012/18 – De autoria do Poder Executivo - 
Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar servidores por prazo determinado. CCJ – 
Parecer favorável. CFO – Parecer favorável. COSP – Parecer favorável. Ver. Renato Machado 
solicitou a leitura da justificativa. Acatado. Os vereadores discutiram: Ver. Paulo Vargas 
enfatizou que os vereadores são regidos pelo Regimento Interno, o qual tem se tornado uma 
constante nessa Casa, está sangrando, fruto de não respeitarem, entrando projetos a toque de 
caixa com menos de vinte e quatro horas nessa Casa, que acha que pode haver uma adequação 
do Executivo para com o Legislativo, pra não medir forças, que isso pessoalmente gera um 
desgaste entre eles desnecessário nessa Casa, que confia na presidente que não acontecerá mais 
esse tipo de coisa nessa Casa, ou então rasgam, rasgam assim como já rasgaram a Constituição 
do Brasil, que não respeitando a Constituição do Brasil, principalmente no seu artigo quinto, 
que é o artigo mais promissor pra população desse país, assim estão fazendo com o Regimento 
Interno e a Lei Orgânica do Município que também, muitas vezes, é desrespeitada por essa Casa. 
Disse que fica aqui a sua ressalva, que é a favor desse projeto fruto da necessidade da 
comunidade e dos servidores públicos, o qual estão sem peritos pra poder fazer esse 
levantamento do que realmente é necessário pros servidores, que a bancada do PTB repudia 
essa atitude que o Legislativo tem feito nessa Casa, se estendendo do ano passado ao ano de 
hoje, até o dia de hoje, que espera que isso não aconteça mais, e que entrem em sintonia com o 
Executivo pra que não firam o Regimento Interno. Ver. Renato Machado reforçou que acha 
que iniciaram o ano de dois mil e dezoito com muita expectativa, que pelo menos seja respeitado 
o Regimento e a Lei Orgânica, que já tiveram vários fatos o ano passado com relação ao atropelo 
dos projetos, que até gostaria de votar, mas já colocou no seu parecer desfavorável ao projeto, 
pelo sentido que tramitou na Casa, que esse projeto entrou na Casa hoje às treze horas e quarenta 
no protocolo da Casa, não cumprindo, não respeitando o Regimento Interno dessa Casa, o artigo 
cento e doze, o não cumprimento das vinte e quatro horas que é no mínimo tem que tramitar na 
Casa pra que possa ser colocada na Ordem do Dia, que não tá sendo. Colocou que pede que 
seja revisto isso, que possam, então, voltar a conversar sobre o projeto, que não tiveram nem 
tempo, receberam agora a pouco em mãos o projeto e não vão votar um projeto que tem dúvida, 
porque assim, fizeram o juramento pra cumprir a Lei Orgânica e Regimento e que não podem 
rasgar o regimento descumprindo o artigo cento e doze, que é bem claro, ter no mínimo vinte e 
quatro horas de tramitação. Citou que portanto, se permanecer o projeto no dia de hoje, que 
permanece com a sua votação, caso contrário, pode rever a sua votação, mas que se não tiver o 
cumprimento no mínimo de vinte e quatro horas o projeto, e aqui nessa Casa, que semana 
passada já teve um outro projeto e foi segurado pra respeitar as vinte e quatro horas, que se 
coloca desfavorável ao projeto, e que quer registrar em ata, a qual quer registrar aqui, pedir uma 
cópia da ata também pra que possa então tomar as medidas cabíveis pelo não cumprimento do 
Regimento Interno dessa Casa, o artigo cento e doze. Ver. Jocelino Rodrigues declarou que 
como diz aqui os colegas vereadores, o artigo cento e doze diz o seguinte: ‘o presidente com 
antecedência mínima de vinte e quatro horas, distribuirá aos vereadores a matéria da Ordem do 
Dia contendo os projetos a serem discutidos e votados’, que totalmente desnecessário vê esse 
atropelamento do projeto, que ficaram de outubro, novembro, dezembro, janeiro, sem essa 
questão desse médico perito, do qual lá atrás votou pela contração de um médico perito, que 
hoje estão contratando dois anos, e há uma necessidade, com certeza, porém não há necessidade 
alguma de atropelar dessa maneira, podendo os vereadores com calma votar, analisar o projeto 
e votar com tranquilidade, que totalmente desnecessário, que fique registrado. Ver. Alexsandro 
Ávila mencionou que aí que entra, que acha que a diferença, quando esse vereador se posiciona 
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vai ser sempre pro bem da comunidade, que se esse projeto hoje tá vem pra Casa a toque de 
caixa, que reconhece, vê aí o vereador Renato, que tem muito respeito, que entrou hoje, mas a 
necessidade desse projeto ter vindo já fazia muito tempo, que então acha que às vezes tem que 
deixar o certo e o errado e agir pro melhor, que esse vereador nunca vai ser contra, se isso veio 
pra Casa acha que de maneira nenhuma vai lhe prejudicar, porque quando se posiciona pro bem, 
pra atender a demanda no posto de saúde, que acha que não tem como ir contra e se prejudicar, 
que acho que, não se posiciona desse jeito, sempre vai no secretário e sempre tenta atender da 
melhor forma que ele soluciona, que o que lhe pede um pedido, então dessa forma aí se 
posiciona e é, que pede aí para sua bancada do PTB deixar as vezes aí o que é certo e o que é 
errado, mas agir com o coração, agir conforme o povo quer. Enalteceu que então acha que isso 
é bom, demorou pra vim pra Casa, que se foi a toque de caixa ou não, vai ser bom pra 
comunidade, e esse vereador tem posicionamento sempre pela comunidade, que espera que a 
sua bancada se posicione pela comunidade, pela pessoa que vai ali no posto saúde e quer mais 
médico, quer mais técnico, que então dessa forma que vem à essa tribuna aí, que dá os parabéns 
porque tem que ser assim, vem e tem que entrar quando for bom pra comunidade tem que ser a 
toque de caixa, do jeito que for, que vai ter sempre o seu respeito é dessa forma que tem que 
ser, respeito à comunidade em primeiro lugar. Ver. Leonardo Vieira frisou que gostaria de 
agradecer os vereadores que votaram favorável a esse requerimento para que esse projeto 
entrasse na Casa ainda hoje, porque pensa que não é uma questão de gerar um desgaste entre o 
Executivo e o Legislativo, mas sim a necessidade desse profissional, pra que muitos professores 
que estão esperando a liberação pelo perito possam estar fazendo seu exame e voltando à 
atividade, porque hoje existe uma carência muito grande na grade, no currículo escolar aí, que 
muitos alunos vão acabar padecendo sem aula e também muito funcionários que hoje deixou 
algum setor da Prefeitura carente, que quem é o mais prejudicado é a comunidade, que então 
pede a todos o voto favorável nessa questão aí. Ver. Ildo Maciel da Luz ressaltou que vem à 
essa tribuna pedir o apoio a todos os vereadores, independente de sigla partidária, que não 
podem tá disputando coisas desnecessárias aqui nessa Casa, às vezes a cor dessa caneta, e que 
sabem que existem muitos funcionários públicos que tão pedindo que se crie esse cargo, que se 
busca um médico, um perito, porque tem muitas pessoas que tão precisando dum perito pra 
voltar à atividade e não tem, que então acha que tem que muitas vezes cruzar por cima das 
nossas disputas, de beleza muitas vezes, e votar à favor desse projeto, porque quem vai ganhar, 
que com certeza é a comunidade de Nova Santa Rita, que muitas vezes veem aqui na tribuna e 
batem que falta isso, isso, isso, mas no momento de votar à favor pra que busque um profissional, 
muitas vezes se posicionam contra, que então vota à favor desse projeto e pede o apoio de todos 
os vereadores. Ver. Jair de Oliveira explanou que entraram com esse requerimento pra ser 
votado hoje esse projeto, porque sabem da importância que é desses profissionais aqui no 
Município, que nem falou o companheiro Lebrão da bancada sua do PT, que nem falou aqui o 
vereador do PTB, vereador Alex, que parabeniza o vereador, e que se admira muito quando o 
vereador vem aqui dizendo que tão rasgando o Regimento Interno, mas ao longo desses vinte e 
cinco anos quantas vezes foi rasgado, que cita a lei da meia noite que votaram ali, que foi 
rasgado, mais que rasgado, que sabem sim que tem que ter vinte e quatro horas, mas o plenário 
é soberano, que tem que ter consciência, agora vem aqui é fácil e dizer que foi rasgado, mas 
quantas vezes foi rasgado nesses vinte e cinco anos, umas quantas vezes que saia quase 
chorando da Câmara ali que votavam quando queriam. Discursou que então é isso aí, que 
parabeniza os vereadores, parabeniza a presidenta, que nem o companheiro vereador Alex falou 
aqui, que as coisas boas, que sabe que tem que ter vinte e quatro horas, mas fizeram um acordo 
ali pra votar hoje, pra eles não ficar esperando em Casa, que tem professor e tem várias profissão 
da prefeitura que tão esperando perito ali pra poder voltar a trabalhar, aí depois não adianta vir 
aqui e dizer: ‘ah, lá tá sujo, o meu bairro’, que não tem um patroleiro, não tem um enfermeiro, 
não tem uma técnica, que estão esperando o perito fazer isso aí pra voltar, que como líder do 
governo jamais ia deixar de colocar o requerimento pra prejudicar os funcionários públicos aqui 
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já citado, e que parabeniza o vereador Leonardo, a vereadora Ieda, que como líder da bancada 
dos seus partidos que tiveram essa iniciativa, que nesse sentido é uma boa, que então dá os 
parabéns pros vereadores e pede sim o voto favorável à esse projeto aí pro município 
desenvolver mais e mais. Verª. Ieda Bilhalva anunciou que vão se atender ao projeto, que como 
presidente dessa Casa e funcionária pública também no Município, que nesse momento em que 
coube a ela decidir, e a plenária dessa Casa por oito votos a dois foram favoráveis ao 
requerimento, que então não existia a possibilidade de não aceitarem o requerimento do 
vereador da bancada do PDT para que aprovassem esse projeto hoje. Citou que como vereadora 
dessa Casa, sente que há necessidade sim de terem um perito médico, que tem vários colegas 
precisando da perícia, tanto para retornar ao trabalho, como aquelas que estão doente precisando 
licença-saúde, e que tem um pensamento que saúde não espera, se aqueles que estão pra retornar, 
que bom, que pode esperar mais uma semana, mas aqueles que estão nas filas esperando cirurgia, 
esperando atendimento médico e precisam passar por essa perícia médica, que então um caso 
de extrema urgência, urgentíssima, como se diria, e que levou esse requerimento à plenária e 
foram aprovados por oito votos a dois, que agradece os vereadores que foram favoráveis e que 
continuem nesse bom trabalho aqui no Município. Aprovado por oito votos favoráveis e dois 
contrários. PAUTA: PROCESSO Nº 009/18: PROJETO DE LEI Nº 001/18 – De autoria do 
Ver. Renato Machado - Institui o Fundo Especial do Poder Legislativo Municipal de Nova Santa 
Rita, nos termos do art. 71 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964. Dada a segunda 
pauta. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Ver. Jocelino Rodrigues declarou que pra não deixar 
claro e não dar mimimi, que quer dizer que foi contra a maneira que o projeto se colocou na 
casa, e como viu o discurso muito bonito de que quando é para atender a comunidade o pessoal 
se faz sempre à disposição e faça o que for possível, que tem a questão de três projetos vetados 
pela prefeita, aí quer ver se vai ser somente discurso ou vai ser realmente na prática, que o 
primeiro projeto de lei de número zero meia quatro, dois mil e dezessete, que solicita e obriga 
o Executivo a disponibilizar no site oficial da Prefeitura a lista de medicamento disponível, pra 
que não aconteça mais aquele pobrezinho cidadão lá que tem uma enfermidade na família, que 
ele tenha que ir ali gastar na farmácia, sendo que a Farmácia Básica tem disponível, e ele não 
sabe. Alegou que quer ver também dos vereadores quando vier o veto do projeto de lei de 
número zero meia sete, que visa a proibição do ingresso de crianças e adolescentes em 
exposição de obras de artes e espetáculos que dispõe sobre conteúdo impróprio, que tem visto 
em muitos municípios aí, esse questionamento de homens nus com criança e tudo mais, do qual 
um ambiente que não foi criado, duma arte que não acredita, que não tem nada a ver com a arte, 
aí quer ver. Disse que quer ver também quando entrar o projeto de lei de número zero quatro, 
que fala sobre a política de prevenção à violência contra os educadores, que aí sim vai poder 
aceitar toda essa crítica que foi, toda essa fala dos vereadores que falam que são à disposição 
sempre do pessoal, coisas aqui e que frisa essa questão da obrigação aqui dos medicamentos 
que não há custo nenhum, que tem pessoas capacitadas lá que colocam muitas vezes coisas que 
não interessa tanto pra comunidade, é mais foto de político aparecendo e se aparecendo, sendo 
que isso aqui vê como de extrema importância, porque a Farmácia Básica trabalhava com 
recurso de quatrocentos mil, que não atendia da melhor maneira, mas dentro do possível se 
fazia para atender a comunidade, e hoje votado nessa Casa por emenda, disponível pra dois mil 
e dezoito, oitocentos mil pra medicamento e a comunidade ainda continua gastando seu último 
real comprando o medicamento, que sabe porque trabalha em farmácia, que sabe porque entrega 
nas casas, e avisa esse pessoal, mas que seria de extrema importância que tivesse a lista 
disponível no site como há em outros municípios, que não vai citar todos os municípios porque 
a lista é muito grande, mas aqui tem um veto, aí quer ver se é só discurso ou é na prática mesmo. 
Ver. Alexsandro Ávila enfatizou que mais uma vez nessa tribuna falar um pouco do seu 
trabalho e falar um pouco da diferença, que acha que o vereador tem que ter personalidade, 
diferença, não vim só aqui criticar, mas ir lá na secretaria, bater, conversar, falar com o 
secretário e buscar o entendimento, que foi assim que essa semana foi na Secretaria da Saúde, 
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como tinha falado que ia procurar secretária, e que falou com a secretária e ela lhe atendeu 
muito bem numa demanda que vem ali, escutando ali, de pessoas que trabalham no posto de 
saúde pedindo melhorias, pedindo técnico, pedindo enfermeiros, porque o quadro ali tava 
faltando técnico e enfermeira, que onde viu uma secretária atuando, uma secretária onde lhe 
atendeu bem, reconheceu que tinha falhas, mas que ia buscar sim o entendimento dela de 
melhoras, e tanto que veio para essa Casa aqui projetos aqui que entrou pedindo mais dois 
técnicos, mais uma enfermeira, então é dessa forma que acha que tem que buscar, a buscar a 
solução, que então essa a secretária merece aí o seu respeito, a sua admiração, e que acha que é 
assim que tem que ser, buscar sempre o melhor, então dessa forma que foi lá e foi muito bem 
recebido e vem aqui e vai elogiar ela. Destacou que também é dessa forma que vem desde a 
semana passada cobrando a secretária da Educação, que é uma pessoa totalmente diferente da 
secretária da Saúde, uma pessoa que não é nem um pouco humilde, uma pessoa que não pensa 
em melhorar a vida do próximo, que principalmente a vida de criança, deixando lá trinta e seis 
crianças sem a micro, e desde a semana passada vem cobrando aquela secretária, apontada pelo 
Estado que tá cometendo um crime, apontada pelo Conselho Tutelar que tá cometendo um crime 
de não buscar as crianças que tão matriculadas na rede municipal e ela continua sendo 
totalmente irreversível, que uma pessoa dessa aí jamais devia tá na posição que tá, porque o 
secretário tem que buscar sempre o melhor, principalmente pra vida, principalmente pras 
crianças, que hoje tem aqui no município um gurizinho desaparecido, o Nicolas, que a família 
tá sofrendo, que então é um total desrespeito dessa secretária ser apontada pelo Conselho e 
mesmo assim ignorar, achar que tá certa, onde é que tá a prefeita, onde é que tá os vereadores 
da base do governo que não chegam lá e não falam com essa secretária que ela tem que cumprir 
o regulamento, que ela tem que cumprir o que é lei, pelo amor de Deus, que tá lá no conselho 
tutelar todo dia pedindo pros conselheiros encaminhar pro Ministério Público, e os conselheiros 
tentando negociar com ela, tentando pedir pra ela, que o promotor vai notificar ela, que vai 
punir ela, e mesmo assim ela ignora, ela não se importa com a vida de criança, que esse vereador 
totalmente indignado com uma pessoa assim, mas que admira a prefeita que sabe da situação e 
não busca responsabilidade pra ela, não dá um respaldo praquelas pessoas que ela foi buscar o 
voto, que pelo amor de Deus, é um total desrespeito, e que vão até quando assim, tá lá os 
conselheiros amanhã, oito horas da manhã vai tá ali no conselho, vai pegar a assinatura dos 
cinco conselheiros e que pede pra eles ir com ele, que vai junto lá no promotor, aí sim vão dar 
um basta nisso, porque isso é um crime que ela tá cometendo e ela não reconhece, que não sabe 
de que país ela veio, de que mundo ela veio, uma pessoa que não tem sensibilidade, uma pessoa 
que não respeita o próximo, que isso vem a todos os mandatos, todas administração que vem, 
que tinha a micro pra ir lá pra buscar as criança, e aí tem que vim aqui se desgastar, crianças há 
duas semanas não vão na aula, porque ela se acha melhor, porque ela acha que ela tá certa, 
sendo que ela não vê o que já foi apontado pelo Estado e foi apontado pelo Conselho Tutelar, 
vai ter que o promotor notificar ela.  Enfatizou que então assim, essa responsabilidade não é só 
dela, como é da prefeita também, porque se bota uma pessoa ali a pessoa tem que ter 
responsabilidade, e que a responsabilidade vai cair em cima da prefeita, porque tá ali debaixo 
dos olhos dela e ela não toma uma atitude, que então dessa forma amanhã, às oito horas da 
manhã, vai tá no conselho tutelar junto, e que espera, confia no Rafael, confia no William, 
confia nos demais conselheiros, mas que amanhã, oito horas da manhã, vai tá ali e vai pedir pra 
eles encarecidamente que façam valer o trabalho deles que admira, que conselheiro notificou, 
não foi, não deram ouvido, que a secretária não escutou o que os conselheiros vinham falando, 
encaminharam ao Ministério Público a assinatura dos cinco conselheiros e que tem certeza que 
regime de urgência vem para cá e que quinta-feira garante que as micros vão tá funcionando. 
Falou que então é dessa forma que esse vereador trabalha, reconhecendo o que tem que 
reconhecer, e cobrando o que tem que ser cobrado, que é dessa forma que trabalha, não se 
preocupa com sigla partidária, quem tá lá é seu amigo e vai ser seu amigo sempre, que se tiver 
que ir na secretaria, vai de novo, ela tem que lhe receber bem, provar a humildade que ela tá 
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errada, dar um passo para trás, realmente fazer o que o juiz vai determinar agora. Ver. Mateus 
Marcon saudou os presentes. Salientou que primeiro quer pedir pro vereador aqui em que 
mundo que ele vive, em falar que a secretária não tá nem aí para as crianças, que tem que pedir 
pra ele em que mundo ele vive pra falar isso, porque se pegar a Educação nesses quatro anos, o 
que teve de obra, lá no loteamento, aquela creche pra mais de duzentas crianças, uma creche 
padrão Fifa, que aqui na Califórnia não tá sendo construída mais uma creche, não está tendo 
reforma no Campos Salles, lá no Tiradentes não foi ampliada as sala de aula, não tá sendo 
construído uma escola nova no Treze de Maio, que não tá sendo quase todas as quadras do 
Município, tem a Hélio Fraga, Victor Aggens, Miguel Couto com quadra coberta, que agora 
vãos entregar a da Escola Fazenda, agora tão colocando em algumas escola ar-condicionado 
pra criança, e aí o vereador vem aqui dar piti e dizer que a secretária tá fora do município, que 
tá em outro planeta, ele tá totalmente enganado. Explicou que o problema com as crianças tão 
indo de trás, já foram no prefeito de Portão, tão falando com a prefeita, que o vereador só sabe 
o caminho do promotor, então, vai responder, que ninguém tem medo de ninguém aqui, e daí o 
vereador vem dizer que mundo que a secretária vive, que ele tem que sair e conhecer a cidade, 
porque pelo visto ele não conhece, e vem dizer que a secretária não tá nem aí, está sendo 
reformado aqui a Vó Luiza, mais cento e cinquenta vagas pras crianças, os ônibus amarelo 
quem trouxe, que foi através dessa Prefeitura junto com o Governo Federal do PT, da Dilma, 
que isso o vereador não consegue enxergar as obras que tão sendo feitas, ele consegue enxergar 
o caminho do promotor, que é lá que eles acham que vão resolver tudo. Falou que então pede 
aqui que o vereador tem que rever mesmo o município que ele vive, porque acha que ele não 
conhece, e depois vem aqui falar e o problema já vão resolver esse problema, que pode ficar 
bem tranquilo. Ver. Milton Remelink esclareceu que primeiro lugar tem que ter bons e se 
respeitar, ou não, que são os onze vereadores, vão respeitar, tudo bem tem problema, tem, mais 
dizer que a secretária não faz nada no Município, mas que olha o que melhorou isso aí, tem 
erro, tem erro, mas convoca os vereadores, vão se reunir, vão até a prefeita, aquela bate no peito 
e diz que ela vai fazer, ela vai resolver, não vão muito longe, que tinha os problema na Viviane, 
negócio da água, no fim do ano tá sendo resolvido, que tem diálogo, não adianta, defende e 
defende mesmo, que chame o promotor lá e diz tudo o que foi feito, que tem que defender as 
criança, que se chama política, isso aí é política, não se engana, mas que vão ver o que já fizeram, 
que essas crianças direto nos ônibus, uniforme novo, merenda em dia, claro que tem problemas, 
que vão falar, mas dizer que a secretária não fez nada, que teve lá e o diálogo, com a educação 
daquela senhora, mas tem um erro, claro que ela tem que fazer, que vão cobrar dela, vão falar 
com a prefeita, que isso é um absurdo tá batendo numa tecla dessa aí, tem que melhorar, tem 
que buscar as crianças, têm que buscar, não dá bola Mateus, que isso aí com o tempo vem à 
tona e vai ver o reconhecimento e vão falar com o secretário sim, que é uma pessoa educada, 
uma pessoa que reconhece a situação, é sim, de repente, que o vereador tá meio queimado 
porque muitas vezes, infelizmente, atende uns e não atende os outros, mas que se chegar com 
educação, que vai arrumar, que sabe disso, que vão deixar correr e vão marcar os vereadores da 
coligação e vão à prefeita, deixa que vem de lá que vãos debater com eles, como debateram 
com esse transbordo aí, que deixa que vem que vão dar o recado lá na rua pra eles, pode ter 
certeza, que a criança tem que ser bem tratada, vão buscar essas crianças, que vão lá um amigo, 
vão pegar um carro, alguma coisa, vão trazer, mas dizer que não fizeram nada, para, que a 
secretária não fez, quantas crianças hoje em dia tão aí felizes, quando os pais chega no bairro e 
dizer que hoje tem uma educação, que hoje a prefeita fez e tá fazendo, vamos reconhecer. 
Alegou que defende quem faz, pode ter certeza, e vai continuar defendendo, e que vão marcar 
uma reunião pra amanhã com a secretária e com a prefeita pra resolver isso aí, que vão até elas, 
pode ter certeza, aquela prefeita é forte, se defende porque ela é forte, ela faz, e ela não dispara, 
não, a pessoa é inteligente, estudou, infelizmente tem que ser inteligente, que vai fazer, mas os 
outros que vão bater, não é assim que vão perder, vão ganhar sempre, sempre vão ganhar, porque 
tão na linha certa, vão defender quem faz, que fica triste ouvir isso aqui na tribuna e gritando e 
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abatendo, não, que todos os vereadores que chegar ela atende, tem que fazer, tem que fazer, se 
não fez tem a hora certa, que vão na prefeita, dialogou com a prefeita, tem coisas que ela não 
sabe, mas que vão até ela agora falar e mostrar que ela tem que fazer, porque o povo tá cobrando 
aqui fora, e que vão fazer, pode ter certeza que vão dialogar, que nem esse homem de lá, que 
deixa que vim que é bom, quanto mais cutucam mais fazem e vão mostrar pro povo que tão 
junto e vão fazer muita coisa por Santa Rita que não foi feita antes, que não foi feito antes e 
hoje tá fazendo, que tem muita gente com dor de cotovelo aí, tem, porque no dia a dia ela mostra 
trabalho e vai fazendo as coisas, que tentam derrubar, querem derrubar, que derrube, os 
adversários tem que fazer isso, mas não, a coligação, que tem grande respeito, porque são 
coligados, sempre disse, PT, PMDB, PRB e PDT, e não vota, não, vem com aqueles papel 
empurrando: ‘Cabeludo, tu vai votar’, que é mentira, porque que ia votar na semana passada se 
na tribuna mandou todo mundo votar a favor, os onze, e que ali dar alegria pros outros, negativo, 
a sua responsabilidade é sua, que se errar erra sozinho, negativo: ‘Oh Cabeludo, tem que assinar, 
agora eu vejo que tu é homem’, mas o que é isso, que tenha respeito, os caras vem pra tribuna 
e xinga todo mundo, que não aceita, que respeita um por um, que nem essas pessoas que vem 
aqui, sai de casa, pega sol, pega chuva, e sai daqui e não leva nada de bom, grito, que não tem 
medo. Ver. Ildo Maciel da Luz ponderou que acha que é bastante importante debater aqui, aqui 
é o lugar aonde vem discutir, muitas vezes criticar, mas também apresentar propostas para que 
as coisas andem, que esse é o papel do vereador e quer dizer em primeiro lugar que se sento 
muito feliz em fazer parte de um governo que mudou a realidade do município, junto com os 
demais partidos que sempre tiveram essa vontade de trabalhar pra melhoria do município, que 
então isso aí é muito importante. Frisou que essa questão do transporte lá daquelas crianças é 
muito complicado, porque o ano passado quando houve aquele estupro duma criança lá daquela 
comunidade, o Ministério Público intimou a prefeita de Nova Santa Rita, porque eles disseram 
que era do município de Nova Santa Rita, que não era, e aonde que eles pediram porque que os 
ônibus de Nova Santa Rita estão entrando lá em outro município pegar a criança pro colégio, 
que então existe uma determinação sim, e o prefeito de Portão, e aí que acha que é muito 
importante, é o Conselho Tutelar de Nova Santa Rita e de Portão discutir junto uma saída, 
porque qual é que é a proposta do prefeito de Portão, e que os vereadores foram lá conversar 
com ele e sabe, que não existe nenhuma negociação, que criança do município de Portão tem 
transporte pra ir nos colégios, mas de Portão, não dá Nova Santa Rita, que então vejam que é 
muito delicado esse impasse que tá hoje aqui no município e no município de Portão. Disse que 
então acha que o Conselho Tutelar tem que fazer o papel dele sim, mas que têm que interagir 
entre os dois municípios pra que aquelas crianças não fiquem pagando por uma coisa que talvez 
os pais optaram por Nova Santa Rita, e o prefeito de lá diz que não banca transporte, que então 
isso aí deve ser feita uma discussão sim mas, que foi, se inteirou da realidade e a realidade é 
essa, que então é muito difícil. Ressaltou que sempre vem nessa tribuna e discute as melhorias 
do município, que os vereadores apresentam ideias, apresenta um projeto, e que aqui quer entrar 
na questão do transbordo, que realmente agora houve uma discussão, com muito esforço da 
prefeita, que a questão do transbordo, a questão de contratação de ônibus municipais aqui pro 
nosso município, que vai resolver a situação do município de Santa Rita, porquê, que já tem um 
acordo que vai ser feito um processo seletivo de empresa pra vim trabalhar no município, que 
dentro do território aqui municipal, e também, diante disso aí, que conseguiram sim quebrar, 
porque nunca, sempre falou nessa tribuna que aquele projeto que foi apresentado aqui, aonde 
as pessoas iam ter que pagar duas passagens e não era esclarecido, que agora vai ser diferente, 
diferente porquê, vai existir a passagem municipal integrada com a intermunicipal, que então 
esse processo tá avançando e, com certeza, semana que vem vão discutir esse projeto aqui na 
Casa, e como vereador do governo vai defender sim, que temos que colocar em votação terça 
que vem pra avançar o processo de seleção das empresas que vem trabalhar aqui no município, 
pra que não renove aquele convênio que vai vencer agora em abril com a ViaNova e enfim, com 
esse grupo de monopólio que sempre explorou o município, e que diz assim que graças a Deus, 
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que o governo não tem envolvimento, que não tem o rabo preso com essas empresas, então a 
prefeita tomou autonomia e, com certeza, vai ser contratado novas empresas pra vim trabalhar 
no município. Ver. Renato Machado saudou os presentes. Mencionou que esse momento é o 
momento que pode diversificar um pouco a fala, porque tem um pouquinho mais de tempo para 
relatar com relação ao debate durante a sessão toda, que gostaria aqui de começar, e foi colocado 
aqui por algum colega vereador, com relação que os médicos ficariam sem posto, parece que 
tem vereador nessa Casa que não lê bem os projetos, talvez é porque o tempo foi muito rápido 
e não deu tempo de observar o projeto, que o projeto discutido aqui, a carga horária semanal 
são de quatro horas semanais com vencimento mil e setecentos reais, são dois peritos com a 
doutora Célia que formam o trio que faz avaliação dos casos de peritagem, que então 
simplesmente foi isso, não foi nada que vai ficar sem médico, isso ou aquilo, porque é tudo, 
que primeiro tem que conhecer o que tão votando, então coloca aqui que não vai, que esses 
médicos não trabalham nos postos de saúde, eles trabalham na junta médica do IMAS, que 
então só pra esclarecer e ter transparência naquilo que votam. [Ver. Jocelino Rodrigues pediu 
aparte. Ponderou que o projeto que votaram lá atrás, em outubro, também do médico perito, ele 
previa dois mil, cento e dezenove, o médico perito, doze horas semanais, que então agora são 
mil e setecentos pra somente quatro horas semanais.] Destacou que exatamente, juntamente aí 
com licenciador ambiental que quando fizer o concurso, cinco mil reais, mais de cinco mil reais 
em quarenta horas, que também é bem aconchegante. Falou que entendem que devem cumprir 
sim a Lei Orgânica, o Regimento, por que se não o juramento não tem valor nenhum, que 
quando juram aqui que são empossados aqui no dia primeiro de janeiro, que se descumprir o 
que juraram, ali no juramento não diz que o plenário é soberano e sim juraram que tem que 
cumprir a Lei Orgânica e o Regimento Interno dessa Casa, portanto, que também não concorda. 
Elencou que falando um pouquinho aqui nesse espaço com relação ao inferno do transbordo, 
que se Deus quiser que o capeta leve pra bem longe o transbordo a partir do mês que vem, que 
as pessoas possam ter um pouco mais de sossego nessa cidade, que possa ter dignidade, que os 
ônibus não chovam dentro, que o transporte melhore, que a qualidade do atendimento pra 
população seja bem melhor, porque entendem que depois de quatorze meses, porque o 
transbordo fez aniversário agora em janeiro, que o povo vem sofrendo depois de quatorze meses, 
que busca uma solução paliativa com contrato emergencial, e que vão ver se vai funcionar, e 
vão tá aqui pra fiscalizar e tem que ter muita responsabilidade com relação a esse projeto que 
entrou na Casa porque tem que ser avaliado, que esse projeto não é o projeto da licitação pro 
Município, e sim um projeto quebra-galho pra que possa então executar o sistema todo pro 
Município, que então isso é um emergencial, ainda não resolve o problema, mas que bom que 
o transbordo tá indo embora com ele. Enfatizou que entendem, e com a relação, queria falar um 
pouquinho, que tem vários vereadores aqui envolvidos, vereador Alex, vereador Leonardo, que 
viu que teve também em Portão, parece que o vereador Mateus também teve batalhando em 
cima disso, conversando, que tem uma relação com o prefeito lá de Portão, com relação ao que 
tá acontecendo com o transporte dessas crianças, que às vezes fica um pouco difícil de entender, 
e aqui se vir aqui na tribuna e gritar, escabelar aqui, que não vai resolver o problema, que acho 
que o diálogo se resolvem o problema, várias forças já buscaram o entendimento e ainda não 
conseguiram, que nem não tiveram êxito no transbordo ainda, que tão há quatorze meses 
batendo no transbordo e até agora nada ainda, tem previsão logo na frente que as coisas vão 
melhorar, mas que não tem nada resolvido ainda, só que as crianças não podem ficar 
desprotegidas, que as crianças que moram em Portão, e a vereadora Ieda aqui também vem 
buscando informações que têm escrituras, documentos que regram que é Nova Santa Rita onde 
e a residência das crianças aqui, que tem a sua conta de luz, que não sabe se é de forma errada 
ou não, mas em Nova Santa Rita, que tão matriculadas aqui no município já há alguns anos, 
que não é de ontem, que já faz bastante tempo que tão no município, tem que parar no Ministério 
Público, é triste, porque só as crianças que tão sofrendo com relação a isso, e que o Conselho 
Tutelar já tem documentos suficiente, já tá os documentos suficientes pro Conselho pra via 
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Ministério Público, via Promotoria da Infância e Adolescência, buscar a solução do problema. 
Frisou que fica difícil das pessoas entender, que se estuda em Nova Santa Rita, tão matriculadas 
há vários anos, se a escritura de suas terras que dizem que é em Portão, mas os documentos tão 
em Nova Santa Rita, documentos aqui apresentados pela vereadora presidente e aí fica o jogo 
de empurra-empurra e as crianças sem ter um respaldo pra vim pra escola, que tão mexendo 
com crianças, isso é triste, que é o futuro da nossa nação, são as nossas crianças e aí quem é 
que resolve o problema, ou vão ficar no blábláblá de novo até resolver a situação. Ver. Jair de 
Oliveira argumentou que primeiro vai falar um pouco de coisa boa aqui, que hoje estiveram, 
como líder do governo, estiveram em reunião com a prefeita e ela anunciou, junto com o 
secretário, que sexta-feira estará pagando o décimo terceiro do funcionalismo e o adiantamento, 
então é só notícia boa, que estão pagando um dia antes, que uma boa administradora é isso aí. 
Disse que falar sobre a educação, não vai se estender muito por ter mais assuntos, mas que se 
lembra que bem pouco tempo atrás, seis anos, sete anos atrás, como presidente da associação, 
que era presidente do Loteamento Popular, foi chamado nos colégio porque aquele tempo as 
crianças comiam meio ovo e uma bolachinha de merenda, que se lembra isso aí, se lembra disso 
aí, que lá, antes de assumir aqui, era meio ovo e uma bolachinha, era uma tristeza aquilo ali de 
ver, que hoje a merenda é de qualidade, tem que ter humildade de chegar aqui e dizer o que tá 
acontecendo de bom e o que não tá sendo feito, que hoje a merenda é de qualidade, é orgânico, 
que é orgânico, não tem veneno nenhum, que hoje a merenda melhorou mil porcento, que não 
vai dizer nem cem, foi mil, hoje tem café da manhã, tem almoço, tem até no EJA, tem até janta 
pro EJA que não tinha, que hoje tem e é comida boa, o almoço tem até galeto assado, tem tudo 
lá, e vão nos colégios e vejam, que não tá falando nenhuma mentira. Informou que se tem 
alguma falha ali dessas crianças que tem que puxar lá, tem uns quantos vereador envolvido, 
tem uns quantos envolvido, que aqui quem é o vereador e quem é o cidadão que não quer ver 
as crianças na escola, que qualquer cidadão, qualquer vereador, qualquer prefeita, agora não 
dizem também que foram denunciar lá, que não podiam puxar as crianças, tem que vir aqui 
dizer, que denunciou anonimamente lá pra parar de puxar as crianças, que a presidente foi 
denunciada que comprou uma água mineral, vai continuar insistindo em comprar, por mais que 
a esteja certa, que vai parar e ver o que tá acontecendo, que quem é ordenador de despesa tem 
essa responsabilidade, que concorda com o vereador Alex, ele não está mais aqui, o que ele fala 
que tem que tomar uma providência, mas que já tá sendo tomado desde dezembro, mas agora 
quando leva o caminho da denúncia ao Ministério Público é diferente, que as coisas ficam 
diferente. Alegou que tem certeza que a prefeita e a secretária, conforme colocou aqui o 
vereador Mateus muito bem, tem feito muita coisa por esse Município, que é uniforme que o 
vereador falou, antes não tinha, antes não tinha uniforme de qualidade, até jaqueta tem, que 
hoje não vê uma criança no inverno tremendo de frio que nem via há muitos anos atrás, que 
hoje não diferencia o pobre do rico, da primeira à quarta séria ganha uniforme, não ganha os 
outros que fizeram lá nos colégio reunião e optaram por não ter até a oitava série, só que até a 
quarta eles quiseram, já são, que eles não quiseram, mas hoje tem a identificação das crianças 
nos colégios, que não são mais atiradas. Disse que muitas obras olha só, o vereador citou aqui 
inúmeras obras, que ele citou aqui da Educação, mas se for citar, asfalto nesse município, 
quantas ruas pavimentadas, mas não é que tem o mesmo disco, não é o mesmo disco, que cada 
dia tão fazendo, agora é a Rua do Ipê, a Rua F, a Rua Pinheiros, lá o trevo da Califórnia, que 
andando no município acha problema e tem, que ninguém é cem porcento, agora tem as 
qualidades também, que tem várias ruas pra pavimentar e vão ver quantas mais conseguem. 
Reforçou que hoje a folha é quarenta e três porcento, a folha tá boa, que é sinal de boa 
administração, mas não é só da prefeita, aí entra os partidos, coligação, vereador junto, que se 
vê se tem uma coisa errada vai e corrige, ou dá um conselho aqui e um conselho ali, aí se faz 
uma boa Administração, que não pode bater no peito e dizer assim: ‘eu sou dono da verdade’, 
que então aqui quer deixar, desejar uma boa semana a todos e dizer parabéns aos vereadores 
que tiveram a coragem de votar hoje, que tiveram a coragem de votar hoje, sabe que fugiu um 
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pouquinho do regimento, mas aquilo que falou, que quantas vezes foi rasgado, que não 
rasgaram nada, só tivemos um acordo e o plenário é soberano. Verª. Ieda Bilhalva destacou 
que retornando à tribuna, bom primeiro lugar não é justificar, mas sim deixar registrado aqui 
em ata dessa seção que não rasgou o regimento, não significa porque abriram um precedente 
hoje por uma questão de urgência, que dentro do IMAS, que é o instituto de saúde do Município, 
que estavam sem médico perito, estavam sim sem médico perito, que às vezes tentam confundir 
a comunidade do que votou, que os funcionários do Município, do quadro de servidores, pra 
toda e qualquer, ou seja, licença-saúde ou pra ingressar ao retornar da licença-saúde, ou 
ingressar no quadro de servidores, que precisa de uma junta médica, que estavam sem e quem 
estava emprestando um médico era Secretaria da Saúde, que ele estava cobrindo a falta desse 
perito. Comentou que quanto ao salário dos médicos, acreditam que o médico fica dez anos 
dentro de uma faculdade dedicado inteiramente, estudando e se dedicando a isso, que acha que 
mil e quatrocentos reais é muito pouco, que tem mania de menosprezar o profissionalismo, que 
aí entra no mérito, o professor ganha muito pouco, ganha, o agente administrativo ganha pouco, 
ganha, que então hoje tiveram uma reunião com a prefeita onde colocou como funcionária 
pública isso pra ela, realmente, que hoje o salário básico de Nova Santa Rita tá muito baixo, 
que ela se propôs e lançou um desafio, onde lança o desafio para os seus colegas vereadores, 
para que dentro dessa Casa convidem os funcionários públicos e venham aqui discutir sim o 
aumento, mas que venham com propostas, não só criticar, que vão trazer propostas para que 
discutam aqui dentro sim um salário melhor, um salário básico para os servidores, que dentro 
dessa Casa é o lugar de discutirem, mas ao mesmo tempo tem que pedir para que tragam 
propostas, porque ir para a rua criticar e falar é muito fácil, que o problema é trazer projetos, 
uma contra proposta, uma proposta aqui para dentro para se votar, que então tem que pensar 
nisso, quando julgam o salário de alguém porque imagina um médico com dez anos no mínimo 
pra concluir uma medicina, uma fortuna que se gasta nessa faculdade, e a responsabilidade por 
que lida com vidas humanas, que então entram no mérito sim, que precisam valorizar e precisam 
valorizar todos os profissionais, tanto da saúde, como da educação, como da segurança, que 
acham, acham sim tá muito baixo o salário básico, que dá vontade de chorar quando olha o 
contracheque dum professor, mas que isso tem que trazer aqui pra dentro dessa Casa pra discutir 
e ficar de mimimi, como se diz, na rua, não adianta. Citou que então assim, não rasgou o 
regimento dessa Casa, que não faz parte dessa vereadora fazer isso, que entraram num acordo 
de liderança de partidos, aonde o líder da bancada do PDT entrou com requerimento porque 
conversaram antes, porque aqui tem quatro líderes de bancada que são da situação, que 
discutiram antes e acharam por bem fazerem com que os servidores públicos de Nova Santa 
Rita não ficassem mais uma semana à mercê desse atendimento dentro do IMAS, que é um 
pedido assim que tem tido dos seus colegas na rua, que funcionários vieram lhe procurar essa 
semana pra que revisse isso com carinho. Informou que se o Executivo errou e não mandou 
ontem, em tempo hábil de vinte e quatro horas, por isso que levou à plenária pra votar, que 
estava conversando agora com a Mesa Diretora, que amanhã o Executivo está sendo oficiado 
pela Mesa Diretora para que nenhum projeto venha em menos de vinte e quatro horas para ser 
votado, que vão recusar daqui pra frente, só que como isso era de urgência para os nossos 
funcionários, para o  quadro funcional, que acharam por bem votar, que agradece os vereadores 
que votaram favorável, e que teria outros assuntos também para levantar aqui mas fica para 
próxima sessão. Ver. Leonardo Vieira afirmou que gostaria muito, que gostaria muito que a 
Câmara aqui tem em torno de sessenta e poucos acentos, e hoje tava contabilizando em torno 
de vinte pessoas na sessão, gostaria muito que esses acentos estivessem lotados e mais pessoas 
de pé, porque pensa que todos devem participar desse processo político e conhecer a ideia e o 
debate de todos colegas vereadores aqui, porque isso é muito importante. Falou que essa semana 
estava de aniversário, ganhou um livro, que gosta muito de ler, e teve uma frase ali, uma 
conversa do livro que lhe chamou muita atenção, que a sorte acompanha a coragem, desde que 
a coragem seja competente e responsável, e que essa é a função, muitas vezes tem sorte, mas 
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tem que ter a coragem e a responsabilidade de exercer a função, que quando se fala muitas vezes 
em juramento, mas juram o quê, o melhor pra comunidade, e o que foi feito hoje,  acatado esse 
regimento pelos colegas, e que agradece novamente a compreensão e o voto favorável de todos, 
foi nada mais, nada menos, que isso, sorte e coragem, e competência e responsabilidade em 
saber o que é melhor pra comunidade, que não podem simplesmente porque tem o regimento e 
tem o juramento, não saberem o que é melhor pra comunidade, que então é assim que conduz. 
Ressaltou que aí como se diz também assim, que se não quer receber crítica não faça nada e, 
principalmente, não seja nada, que não vai receber crítica nunca se não fizer nada e não for nada 
nesse mundo. TRIBUNA POPULAR: Não houve. Com a proteção de Deus e em nome do 
povo de Nova Santa Rita, a senhora presidente encerrou a sessão às vinte horas e quarenta e 
cinco minutos. 
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