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ATA Nº 031/2018 – 26ª SESSÃO ORDINÁRIA – 14/AGOSTO/2018 – Ao décimo 

quarto dia do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, na sede da Câmara de 

Vereadores de Nova Santa Rita, realizou-se a vigésima sexta Sessão Ordinária, do 

segundo ano da sétima legislatura, com a presença de todos os vereadores. O presidente 

em Ieda Bilhalva, deu início aos trabalhos às dezoito horas. SORTEIO: 

COMUNICAÇÕES DE LIDERANÇAS: PDT /PRB / PT / MDB/ PTB GRANDE 

EXPEDIENTE: Ver. Alexandro Ávila / Ver. Paulo Vargas/ Ver. Jocelino Rodrigues / Ver. 

Jair de Oliveira / Ver. Milton Remelink / Ver. Mateus Marcon / Ver. Renato Machado 

/Rodrigo Aveiro/ Ver. Leonardo Vieira / Verª. Ieda Bilhalva / Ver. Ildo Maciel da Luz. 

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

Rodrigo Aveiro / Ver. Milton Remelink / Ver. Alexsandro Ávila / Verª. Ieda Bilhalva/ Ver. 

Paulo Vargas/ Ver. Mateus Marcon/ Ildo Maciel da Luz/ Ver. Leonardo Vieira e Ver. Jair 

de Oliveira. EXPEDIENTE: Foi feita a leitura do Boletim nº 028/18. 

COMUNICAÇÕES DE LIDERANÇAS: Ver. Leonardo - Saudou a todos. Hoje tive 

pesquisando no site da prefeitura e tive a satisfação de dois projetos meus em conjunto 

com o gabinete, foram sancionados pela prefeita, um é a lei 1470, que diz a prevenção e 

punição a atos de pichação e vandalismo e depredação do patrimônio público e privado. 

Exemplo disso a gente tem, esse banheiro aqui do centro, seguidamente sofre 

depredação, isso é um dinheiro da comunidade. Outro projeto que proíbe a fixação de 

placas e cartazes, hoje vocês passaram no terminal vocês não viram nenhuma poluição 

ali, o pessoal coloca os cartazes divulgando os eventos mas não retorna pra retirar, aí 

fica a cargo do município e isso gera despesas, então acho nada mais justo ter essa 

proibição, inclusive nos postes, muitas vezes arvore, o pessoal amarra arame e o pessoal 

o meio ambiente sabe disse, bota o arame ali acaba comprometendo a estrutura daquela 

árvore. Também gostaria de compartilhar com vocês, como gosto muito do Mário 

Sergio Cortella, e cada vez eu vejo mais nítido e mais oportuno o que vou compartilhar 

com vocês. Eu acho que isso vem numa boa hora, um bom pensamento, que é 

necessário cuidar da ética, para não começarmos a achar que tudo é normalmente, temos 

que ter ética em tudo que se faz. Seja na política, na nossa vida pessoal, profissional, 

porque a ética influencia muito nossa vida e com certeza nosso futuro. Boa sessão a 

todos. Verª. Ieda - Saudou a todos. Estamos de volta, estive ausente a semana passada 

porque estava na condição de prefeita, quero deixar registrado nessa tribuna o meu 

agradecimento pela confiança que a prefeita teve em mim porque entregar a caneta do 

executivo a pessoa tem que ser de muita confiança. Agradeço a prefeita Margarete pela 

confiança que depositou em mim durante dois dias que estive no comando do executivo, 

é um ótimo desafio, um pouco diferente, o peso da caneta não é fácil. Quando aceitei o 

desafio de concorrer a vereadora sabia que teríamos que estar preparadas para o que der 

e vier. O PRB esteve em evidencia na semana passada porque eu assumindo o executivo 

o nosso suplente a vereador, o Pedrinho assumiu uma cadeira aqui na câmara, ao mesmo 

tempo em Canoas o partido conquistou a segunda cadeira do PRB, a pessoa do senhor 

Carlos, o cabeludo de Canoas, que conquistou a segunda cadeira que até então nós 

tínhamos uma e hoje nós temos dois vereadores que estão representando o PRB em 

Canoas. Quero comunicar, deixar um convite a todos que no dia 20 de agosto as 20 

horas, teremos o nosso evento no filia 10, estão todos convidados no clube esperança no 

Berto Círio. Está acontecendo também na secretaria do meio ambiente, um curso de 

jardinagem, os interessados podem comparecer a partir de amanhã as 9 horas no centro 

de eventos Almiro Brandão. O curso é intensivo, são todas as quartas-feiras durante 4 

semanas, das 9 às 17 horas. O vereador Gugu nos agraciou com a sua presença na quarta 

passada lá, então fica aqui o meu agradecimento aquelas pessoas que me apoiaram, os 

vereadores que me visitaram no gabinete. Uma boa sessão a todos. Ver. Jair – Saudou a 



 
 
ATA 031/2018                                                                                                                                                                                                                                                                       2/11 

todos. Um assunto que está pendente na cidade, a nossa creche, praticamente sem 

crianças, e as inverdades saem na rua. Os documentos, o que foi pago e o que não foi 

pago, então a associação de moradores, o presidente trocou a ordem de despejo, a juíza 

concedeu, eu não sei baseado no que, porque aqui estão os pagamentos desde 2013 está 

e dia, só não está esse último porque vence agora em agosto. Até os vereadores que 

estão fazendo um requerimento, o presidente da associação vim aqui nesta casa explicar 

no mínimo é estranho o que acontece nos depósitos que a prefeitura faz pra associação, 

em 2018 a associação tá pegando o resgate do dinheiro que a prefeitura repassa. Os onze 

vereadores estão pedindo esclarecimento conforme pedimos para o secretário. Ver. 

Jocelino – Saudou a todos. Essa semana o pessoal do MDB que também tem se feito 

presente naquela ação do meio ambiente na questão do curso de jardinagem, um projeto 

muito importante, para que depois a comunidade possa embelezar nossa cidade. Estive 

nessa situação toda que houve na questão de creche, tive ontem na reunião, vi a lado da 

prefeitura, conversei com o pessoal da associação e hoje busquei interagir um pouco 

mais lá próprio no ministério da justiça sobre isso a respeito dos depósitos, estive 

também em agencia de banco. Está aqui o protocolo de hoje que eu estive lá, a última 

atualização do processo, não tive acesso ao processo, a carga do processo está com a 

associação de moradores, mas existe sim. Acredito que essa ação entre associação e 

prefeitura terão que sentar na mesa redonda e resolver, são mais de 100 crianças, é uma 

creche boa e temos que valorizar o trabalho daqueles professores daquela comunidade, a 

importância e o fundamento de uma associação para servir a comunidade. Fiquei feliz 

de ver alguns projetos sancionados pelo executivo essa semana, projeto ficha limpa, 

projeto de minha autoria, aprovado pelo executivo, programa germinar, envelhecimento 

ativo. Quero deixar um convite, dia 16 de agosto se inicia a feira do livro, evento muito 

importante na cidade, todas as secretarias vão estar apoiando e prestigiando esse evento 

da prefeitura, evento para a comunidade. Boa sessão a todos. Ver. Alex – Saudou a 

todos. Vi essa semana na escola os pais preocupados e teve um comunicado de 

desocupação da escola onde tem prazo de seis meses para retirar as crianças, fico 

chateado porque isso não deveria jamais acontecer, pela presidência e pela prefeitura, 

hoje temos que levar tranquilidade para aqueles pais e aquelas crianças e dizer que isso 

não vai acontecer mas tem um processo em andamento onde eu vejo a prefeitura não 

podendo dar um passo para tentar resolver e também vejo da parte da associação não 

querendo dar um passo para também solucionar o problema, vejo brigas de cada lado, 

não querendo ceder, os pais e as crianças perdem com isso, primeira escola infantil no 

município e sinceramente acho que não deveria ser pago aluguel nenhum para 

associação, hoje o terreno é da associação onde foi construído pela prefeitura de Canoas 

na época e hoje tem crianças do nosso município, toda administração é paga pela 

prefeitura, então fico chateado e sempre vou brigar pelo o que é certo. Acho que não 

deveria ser cobrado porque aquela comunidade lá do Berto Círio, como ali é uma 

associação que as crianças a maioria estão ali na escolinha, acho que deveria brigar para 

ter mais crianças e não entrar numa briga judicial onde os prejudicados são as crianças e 

os pais. Na reunião ontem a prefeitura já está arranjando outro local para que seja 

construído uma nova escola para abrigar as crianças. Tem que sentar os dois lados, a 

câmara tem que conduzir isso para que não tenha esse baita desgaste na vida de quem 

realmente acredita. GRANDE EXPEDIENTE: Ver. Alex – Já não é a primeira vez que 

esse vereador vem a tribuna cobrar melhorias para a creche do Caju, já pedi uma 

audiência pública aqui nesta casa com a secretaria onde os vereadores estão dizendo que 

não vim mas está bem representado pela minha assessora e pelo vereador Renato, líder 

da bancada, com 5 mandatos, tem capacidade suficiente para me representar. Por várias 

vezes, por mais de anos vem pais clamando e pedindo para a secretaria que faça a 
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elevação de um piso para outro para as crianças não molharem os pés, peças onde estão 

levantando as elevações, goteira, esse vereador vem pedindo e não adianta, vou pôr para 

os vereadores escutarem os depoimentos dos pais para ver que não é brincadeira. É ruim 

escutar isso, tem setores na prefeitura que eu admiro, secretaria de obras agora fizeram 

várias coisas então eu quero ver andando mas me incomodo muito quando vejo esse pai 

mandando mensagem de manhã, clamando o que já vem pedindo a anos, aí vejo os 

vereadores aqui na tribuna e defender e dizer para mim que a secretaria está fazendo 

uma boa administração, como também está faltando cercamento na escola Campos 

Sales, tem açude atrás daquela escola e ninguém enxerga nada. Ver. Paulo – Saudou a 

todos. Venho falar a respeito de postura de vereadores, na sessão passada por uma 

denúncia da Globo, a respeito de medalhas e premiações do instituto Tiradentes e outras 

instituições. Este vereador foi condecorado com uma medalha segundo, não tenho 

porque me esconder, não dependo de mentiras, paguei do meu bolso inocentemente 

coisa que a câmara de vereadores que costuma pagar por isso, muito vereadores já 

fizeram. Desconheço esse instituto porque foi meu primeiro mandato. Falei na minha 

posse que queria ser eu o algodão no meio dos cristais, para não quebrar, não brigar 

nada, mas vejo alguns vereadores se posicionarem atirando pedras um nos outros, uma 

postura incorreta porque fazem cursos, gastam dinheiro público, coisa que esse vereador 

nunca fez, foi gastar dinheiro público com cursos, não sou contra, respeito o que diz a 

legislação mas não admito críticas a respeito de algo que não tenho culpa. Obrigado. 

Ver. Jocelino – Tantas vezes veio falar de postura de vereadores mas no momento que 

um dos vereadores se manifesta, faz uma publicação e manda para os seus colegas 

mesmo sabendo que o projeto é inconstitucional, fala que pagou medalha do bolso dele 

mas não fala que foi a Brasília e quem pagou foi a câmara, a diária também foi a câmara, 

e vem falar dos outros vereadores, quer criticar todos os colegas vereadores mas está ai 

todos enrolado com a vida, critica a administração, me vai a Brasília e quer pregar 

moral nos colegas de trabalho, por favor vamos respeitar os colegas, aqui não tem 

trouxa, coitadinho da oposição, como se isso não acontecesse em todos os cenários 

políticos, base do governo tem cargos e indicações como se isso fosse somente aqui em 

Santa Rita. Mil desculpas a vocês que poderiam estar em casa, não é do meu costume 

fazer esse desabafo mas é revoltante, a comunidade tem razão quando fala que odeio 

falar sobre política, e tem que se submeter a ouvir isso, assume, se o instituto lá fez ou 

deixou de fazer falcatrua, tudo bem, devolve, ó paguei minha medalha vou devolver o 

dinheiro da minha diária, vou devolver a passagem área gasta, não trouxe emenda 

nenhuma, infelizmente gastei dinheiro público pessoal mas não trouxe nada, assume 

pronto, é muito mais bonito enfrentar de cara limpa  que com certeza aquele que votou 

vai votar de novo, agora com mentiras, por favor, respeito os colegas vereadores. 

Obrigado. Ver. Mateus – Saudou a todos. Gostaria de fazer um esclarecimento. Semana 

passada quando saíram da sessão, vereador da bancada do PTB fez um vídeo dizendo 

que os carros da prefeitura só foram destinados através do vídeo dele, eu quero aqui 

explicar para o vereador, primeiro nós estamos esperando chegar alguma coisa do PTB 

na prefeitura, que não veio nada de investimento até agora e segundo o carro que vai ser 

doado para a brigada militar, essa já vem há tempo que a prefeitura vai doar, e as duas 

spin foi pedido pela bancada do junto ao deputado Marcon, e a ambulância foi junto do 

MDB, então os vereadores querem fazer politicagem inventando mentiras. Nós temos 

que ter políticas mais serias com o município. Boa sessão.  

Ver. Renato – Saudou a todos.  Depois de muito diálogo entre os vereadores, nós 

também buscamos informações com relação ao que está acontecendo no Berto Círio e, 

infelizmente essa cidade faz muita politicagem, inverso de valores, um diz uma coisa 

outro diz outra, não gosto de entrar em discussão com relação a qualificação de 
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vereadores no momento porque eu tenho o pensamento que sempre foi assim e defendo 

o meu pensamento, o vereador que não trabalhar, não se atualizar e mostrar 

conhecimento vai ter vida curta na vida pública, quem quer permanecer qualifique-se. 

Eu tentei e ainda confesso que preciso me aprofundar muito mais com relação a esse 

processo que está rolando sobre as 94 crianças lá da creche do Berto Círio, onde por trás 

disso, não sou suspeito a falar porque os dois lados de pessoas eu tenho amizade, com o 

procurador do município e com o advogado, tenho respeito e amizade por ele, que é um 

processo lá de 2010 do ex-prefeito, ai é aquela história quando fizeram a escola infantil, 

depois ficou paralisado, as informações que eu consegui buscar até agora que não teve 

uma renovação, e lá em 2010 teve uma ação jurídica e no processo eu consegui ver os 

valores que gerava em torno de três mil reais avaliações de imobiliárias da nossa cidade. 

O alugue da creche hoje lá é em torno de dois mil e quatrocentos reais e hoje se tu fores 

numa creche privada do município, seiscentos setecentos reais para um turno integral de 

uma criança, então acho que horas que dar nojo da política, tem horas que dá vontade de 

pegar o chapéu e abandonar a vida pública. Ver. Rodrigo – Saudou a todos. Vim falar 

sobre a creche. É uma política infame que foi adotada no nosso município que está se 

alastrando para discórdias. Eu acredito que essa administração, fez uma creche no Berto 

Círio, construindo uma creche nova no Califórnia, anteriormente não teria sido pensado 

em construir e planejar, buscar recurso via governo federal para que hoje estaríamos 

numa melhora, hoje são essas pessoas que criticam, falam mal do governo que não 

trazem um centavo para o município, fazem uma política suja que não valoriza a cidade 

e não nos traz valores, então temos que pensar nas pessoas, vi ontem um vídeo também 

do irmão do ex-candidato a prefeito, que está movendo essas ação também contra o 

município, no caso se eu estaria nessa condição de dirigente dessa associação, com 

certeza já teria doado para o município a muito tempo e não ficaria nessa picuinha que 

está. Eu diria também a bancada do PTB, converse com eles, para construírem uma 

cidade melhor, não adianta vir aqui se defender dizer que não sabe que estão tudo no 

mesmo barco. A própria secretaria Elaine, conheço ela e tive o prazer de trabalhar com 

ela, não é 100%, ninguém é 100%, nem jesus agradou todo mundo, uma pessoa muito 

empenhada com o trabalho, muito profissional, hoje as escolas foram ampliadas, estão 

sendo cercadas, uniformes escolares, merenda boa, a cidade vem crescendo muito. Boa 

noite a todos. Ver. Leonardo – Saudou a todos. Gostaria que a bancada do PTB aos 

outros vereadores para resolver essa questão, até porque creio que um dos integrantes da 

diretoria da associação é integrante do PTB também, gostariam que vocês 

sensibilizassem ele, porque hoje tem o conhecimento de um oficio entregue ao 

presidente da associação, pedindo a doação desse espaço, porque é muito importante a 

educação para as crianças do nosso município, gostaria que vocês ajudassem a 

sensibilizar esse presidente a doar essa área para a prefeitura, porque se você quer o bem 

da sociedade, você tem que contribuir, ainda mais se você tem como. A prefeitura pelo 

que eu vi no processo vem contribuindo sim, só que esse problema não foi essa gestão 

que criou, isso vem lá de 2010, inclusive o prefeito da gestão passada fez somente três 

depósitos judiciais, e não foi mês a mês. Essa atual administração através da secretaria 

de educação vem fazendo esse deposito mês a mês. A associação de bairro não é criada 

para fins lucrativos, é criada para contribuir com a comunidade local, ou seja, serve 

também a comunidade. Inclusive na nova lei do município em 2014 quando foi aquela 

lei do IPTU, ali tem uma lei que isenta as associações, comprovando que não tem fins 

lucrativos, ela isenta do IPTU, talvez quem tá lá na presidência não saiba disso. 

Obrigado. Verª. Ieda – Saudou a todos. Como meu nome foi citado na sessão passada, 

em que eu não estava aqui para me defender, e como já falei antes, desde que aceitei o 

desafio de concorrer a vereadora que foi muito bem pensado e planejado tanto pelos 
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meus amigos quanto pela sua família, eu sim me disponibilizei a melhor servir essa 

comunidade. De maneira um pouco diferenciada de repetente, eu não trabalho com 

assistencialismo, jamais vão ver na porta do meu gabinete alguém me pedindo alguma 

coisa porque esse não é meu trabalho. É uma preocupação de atender as demandas tanto 

na área de educação quanto na área de segurança e da saúde, sempre busquei recursos, 

desde que assumi tenho entrado em contato com nosso deputado federal, para trazer 

recurso para o município. Tivemos vários recursos na área da saúde, está sendo 

instalado o gerador ali no posto de saúde aqui no centro. Também um trator, triturador 

de galhos para o meio ambiente entre outras tantas demandas que estamos atendendo. 

Mas, como desde quando eu assumi aqui a presidência da câmara, fiz várias reuniões 

com o comando da brigada militar, e temos uma grande demanda da brigada militar hoje, 

que é além de viaturas o atendimento ao PROERD que é um programa de educação de 

combate as drogas, conversando com o comando da brigada, como já fiz postagem no 

face com várias reuniões que tivemos, procurei o executivo para ver qual a melhor 

maneira de como câmara de vereadores nós podemos auxiliar esse programa do 

PROERD. Como todos os vereadores aqui quando assumiram fizeram um juramento a 

nossa lei orgânica e nosso regimento, espero que eles tenham lido, em que está explicito 

que eu como presidente sou a ordenadora de despesas, cada presidente que assume a 

câmara é ordenador de despesas. Em sequência disso para ser gestor temos que tomar 

decisões, a melhor maneira de ajudar o PROERD é renovando a frota da câmara e 

obedecendo a lei orgânica passar esse nosso carro para o executivo para que o executivo 

contemple o PROERD. No primeiro semestre foi trabalho com o PROERD, mas foi 

ineficaz, várias escolas ficavam esperando e não chegava porque eles estavam usando 

uma viatura da brigada que quando tinha que atender uma ocorrência muitas vezes não 

podiam fazer esse atendimento. Atendendo essa demanda, estou adquirindo um carro 

para a câmara de vereadores sim, para que o carro da câmara seja repassado para o 

executivo para atender o PROERD. Fui vítima durante uma semana, de videio maldosos 

circulando pela internet, muitas vezes sou abordada na rua, Ieda porque tu não deu uma 

resposta, não, a minha política é feita aqui na tribuna e com a comunidade cara a cara, 

eu sou uma vereadora de coragem, citada por um vereador aqui que eu sou de coragem, 

graças a deus sou de coragem, e desafio esse vereador que cobra do executivo tantas 

demandas aqui na tribuna, quero saber qual foi o recurso que ele trouxe para cá, qual foi 

a emenda parlamentar que desde 2015 ele como vereador desta casa apresentou para o 

executivo para que nós possamos melhorar a vida das pessoas de Nova Santa Rita. 

Porque assistencialismo e cobrança não melhora a vida de ninguém. Obrigada. Ver. Ildo 

– Saudou a todos. Vim falar sobre a questão desse impasse da creche do Berto Círio. 

Todo mundo sabe que é um terreno doado e foi construído o prédio em cima e tem uma 

associação que tem o domínio dessa entidade. Como falou bem o vereador Leonardo, 

associação não tem fins lucrativos. Quero parabenizar a Ieda que foram pro COM do 

colégio que muito trabalharam para construir aquela associação, então não é mérito é só 

da associação, do pessoal do colégio, da prefeitura e é triste, estou com os dados aqui e 

isso é do poder judiciário do tribunal de justiça do estado, todos os depósitos que foi 

feito pelo município para aquela associação tem um nome da pessoal responsável por 

sacar o dinheiro e foi repassado mais de 158 mil reais para aquela associação. E hoje 

está aquele impasse, porque a associação entrou com uma liminar  de despejo e o juiz 

entendeu e assinou que sim, então, eu pergunto, tem vereadores ocupados com creche lá 

do Caju, porque que ele não vai falar com a associação, e pedir, é simples, é só a 

associação fazer uma doação e a liminar de despejo é suspendida. Por outro lado, eu 

concordo e sei e a comunidade sabe disso, não vão ficar desprotegida, prefeita vai ver 

outro local para que essas crianças sejam atendidas, e daí qual o papel dessa associação, 
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me somei aos vereadores aqui e o presidente da associação venha aqui esclarecer qual o 

fundamento, qual o objetivo dessa creche. Obrigado. ORDEM DO DIA: Ver. Jair 

solicitou a inclusão de um requerimento – Acatado. Ver. Leonardo, solicitou a inclusão 

de um requerimento. Acatado.  PROCESSO Nº 970/18:Veto Total   ao Projeto de Lei   

nº 020/2018, de origem Legislativa, o qual “Autoriza o Executivo Municipal a celebrar 

convênio com clínicas médicas visando a implantação do ‘Programa Meia-Consulta’ 

junto aos pacientes que necessitam de médico especialista do Município e dá outras 

providências.” Acatado o Veto por 7 X 4. PROCESSO Nº 1006/18:Veto Total   ao 

Projeto de Lei   nº 013/2018, de origem Legislativa, o qual “Autoriza os 

estabelecimentos de Educação da Rede Pública e da Rede Privada a capacitarem seus 

funcionários para prestarem primeiros socorros, em caso de necessidade, e dá outras 

providências. Acatado o veto por 7 X 4. PROJ. LEI   Nº 041/18   –   Oficializa o nome 

da Travessa do Beco do Nilo como Rua Vergulino Faleiro e dá outras providências. 

Projeto retirado pelo autor. PROJ.  LEI Nº 045/18 – Institui a Campanha de 

Conscientização e Incentivo à Doação de Sangue denominada “Junho Vermelho”, no 

Município de Nova Santa Rita. Aprovado por unanimidade. REQUERIMENTO: Ver. 

Alexsandro - No sentido de que não seja efetuada aquisição de veículo para a Câmara 

de Vereadores de Nova Santa Rita neste ano, visto que o veículo atual, uma Duster ano 

2013, se encontra em ótimas condições de uso e a construção da sede do Poder 

Legislativo está em andamento, não havendo necessidade desta despesa. Rejeitado por 7 

X 3. INDICAÇÕES: Ver. Rodrigo - No sentido de que a secretaria competente efetue 

o conserto da academia ao ar livre e faça a instalação de playground na praça do 

Loteamento Céu Azul, bairro Berto Círio. Aprovada por unanimidade. No sentido de 

que a secretaria competente faça uma rede pluvial na Rua “A” do Loteamento Recanto 

do Sol, e providencie a colocação de uma pétala de iluminação na praça deste 

Loteamento, bairro Pedreira. Aprovada por unanimidade.  Ver. Leonardo - No sentido 

de que a Vianova retire a segunda roleta fixada na parte traseira de todos os ônibus da 

empresa. Aprovado por unanimidade. No sentido de que a secretaria competente analise 

a viabilidade de capacitar os funcionários de ensino da rede pública do Município, para 

prestarem primeiros socorros em caso de necessidade. Aprovado por unanimidade. Ver. 

Alexsandro - No sentido de que a secretaria competente efetue a instalação de um 

guard rail na Estrada Sanga Funda, na curva da figueira do João Batista, nº 2365 (ao 

lado), bairro Sanga Funda. Aprovada por unanimidade. Ver. Renato - No sentido de que 

a secretaria competente efetue a instalação de placas indicativas com os nomes das ruas 

do bairro Califórnia. Aprovada por unanimidade. No sentido de que a secretaria 

competente efetue a instalação de placas indicativas com os nomes das ruas do bairro 

Morretes. Aprovada por unanimidade. Verª Ieda - No sentido de que a secretaria 

competente efetue a instalação de placas de advertência de “proibido jogar lixo” na Rua 

Deoclécio Rodrigues, em frente ao nº 160 e nº 780, bairro Centro. Aprovada por 

unanimidade. Ver. Milton - No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de uma câmera de vídeo monitoramento na Rua Porto da Farinha, próximo à 

Ferragem Cajuense, nº 01, bairro Caju. Aprovada por unanimidade. Ver. Pedro Santos - 

No sentido de que a secretaria competente efetue a reestruturação do campo de futebol 

ao lado da Escola Victor Aggens, na Rua 11 de Abril, bairro Berto Círio. Aprovada por 

unanimidade. No sentido de que a secretaria competente efetue melhorias na galeria de 

escoamento de água na Av. Santa Rita, em frente ao Mercado Floresta, bairro Floresta. 

Aprovada por unanimidade. No sentido de que a secretaria competente efetue melhorias 

na galeria de escoamento de água na Av. Santa Rita, em frente ao Mercado Floresta, 

bairro Floresta. Aprovada por unanimidade. PAUTA: Não houve EXPLCAÇÕES 

PESSOAIS: Ver. Renato – Saudou a todos. Quero completar minha fala anterior com 
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relação de que ninguém quer ceder para ninguém, e que se trata muitas vezes, torce, do 

outro lado o jurídico dizendo para o outro que são uns marginais, alguém do nosso 

município, isso é muito chato, para nós que moramos aqui no município que nos 

preocupamos com o bem-estar da nossa comunidade. Eu entendo que isso não leva a 

lugar nenhum, e hoje eu coloquei a possibilidade do que poderia ser feito, porque não 

adianta nós ficarmos aqui convocando se não tivermos uma convocação frente a frente, 

para conversar, construir, buscar um objetivo lá na frente, de resolver a situação, senão 

não adianta trazer e fazer audiência pública e virar numa discussão. Um oficio hoje 

colocado pelo Leonardo foi recebido, mas não foi assinado, eu estava buscando 

informações, chegou um rapaz lá com oficio, marcam, mas não comparecem e as coisas 

não evoluem para ganhar o tal de tempo jurídico que eles falam. Eu vejo que é difícil a 

doação do imóvel, até porque entendo que o presidente da associação de moradores, de 

qualquer associação, ele não é dono daquele prédio, não tem poder para fazer, para 

negociar aquela área que é da instituição. Vejo que é difícil e me parece mais uma 

gozação doar o que não é do presidente e não compete ao presidente e não precisa ser 

jurídico aqui. Eu questionei e fui buscar um pouco da história, e confesso que muitas 

coisas não sabiam de como começou tudo lá, falei, não tem como resolver a situação 

entre a prefeitura e a associação de moradores, é possível isso, quero pedir aqui pra 

bancada, para que possa trabalhar essa proposta. Esse dinheiro que estão cobrando para 

concluir obras da estrutura do pavilhão onde vai ter aniversário, formaturas, casamento, 

enfim, eu acredito que aquele pavilhão é para a comunidade e tem que ser para a 

comunidade. Ver. Jocelino – Quanto esse assunto da associação quero deixar claro para 

a comunidade que aqui eu não estou ao lado do executivo, ao lado da associação, vai ser 

o lado aquelas 96 crianças que precisam de creche lá. Então, o vereador colocou aqui 

que não ouve atualização, mas os primeiros depósitos aqui de 2012 começou em 

parcelas de mil setecentos e oitenta e um reais, as últimas parcelas depositadas foram de 

dois mil cento e cinquenta e oito reais. Quanto a prefeitura pagar os atrasados, a 

prefeitura vai tirar de obras na educação para pagar a associação e continua pagando 

dois mil cento e cinquenta e oito reais, continua daqui 1, 2 anos o problema continua lá. 

Na minha opinião, aliás, apropriação seria algo mais indicado, um valor para os dois 

lados para que a associação consiga terminar, porque a associação mesmo que seja para 

servir aquela comunidade ela vai ter um valor de custo de aluguel também e ela tem que 

se manter, se hoje não tem nenhum associado é porque tem algum problema lá, é da 

comunidade e poderia ser lá naquele bairro a única coisa que o bairro possa dizer assim 

lá é nosso, porque já não temos o CTG, o esperança se tornou algo praticamente 

particular, a cada gestão que muda, a comunidade não consegue usufruir direito daquilo 

lá, é sempre uma briga, uma polemica num bairro tão grande, tão nobre como é o Berto 

Círio. Eu espero sim que as duas partes se entendam e que as crianças saiam 

beneficiadas quanto a isso. Quero deixar claro para essa comunidade que eu não me 

escondo e assumo também, 2016 eu não era vereador ainda, tinha um cunhado que 

trabalhava na prefeitura, ele era um CC, ai em 2016 em vinha me eleger então fui buscar 

um parecer jurídico no IGAM sobre essa questão, não havia problema nenhum porque 

antes mesmo de eu me eleger a vereador ele já era, não havia problema nenhum, agora 

se esse parecer do IGAM não tem valida, hoje ele não trabalha na prefeitura que fique 

claro isso, mas se esse parecer não há validade alguma, então todos os custos feitos no 

IGAM, além do valor de inscrição e diária teria que ser devolvido. E ao contrário de 

outros vereadores, eu ficarei até o final da sessão ali sentado junto com a comunidade 

esperando o rebate. As portas do gabinete estão abertas para todos, sou amigo de toda a 

comunidade e também sou colega dos vereadores. Boa noite. Ver. Rodrigo – O oficio 

129/18 da prefeitura, solicita a doação do imóvel conforme sugerido pela comunidade 
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em reunião ontem qual eu estive presente, foi uma discussão bem perrengue que mais 

política do que construtiva para as pessoas, mais pensando no seu lado político, sempre 

querendo desqualificar o trabalho como se não tivesse sendo feito nada durante esse 

tempo. Hoje a gente tem em mãos extratos da conta bancaria onde foi depositado, 

inclusive tem deposito em seu nome pelo que eu vi, vou até buscar um parecer jurídico 

se isso também é legal, se é possível, porque se não for pode-se caracterizar crime. A 

família que vem buscando se promover, acredito que não foi muito bem-sucedida nessa 

situação. O próprio vereador Gugu colocou aqui, a gente não era bobo, enxergamos 

muitas coisas. Obrigado. Ver. Milton – Saudou a todos. Hoje estou contente, porque 

ontem estivemos em São Vicente do Sul, um grande amigo meu lá, a gente conversando 

ele falou que é muito difícil as pessoas irem na câmara, eu disse que nós somos o 

contrário, as pessoas estão aqui todas as terças-feiras, quero agradecer de coração todos 

vocês. Quero agradecer de coração ao Rivelino e Robozinho. Agradecer a todos os 

vereadores, a galeria do Passo da Taquara foi votada, todos vereadores que estiveram lá 

e cobraram, nós somos porta voz do povo. Cerejeira passou a patrola também e tapou os 

buracos, o Porto da Farinha estou sempre lá. O Beco do Mauro passou a patrola e tapou 

os buracos. A creche Vó Edite , pessoal eu não acredito, nossa prefeita fez tanta coisa 

boa pelo nosso município, a secretaria Elaine eu conheço, nós temos que marcar uma 

reunião para conversar, tem que sair lá pra creche do Caju, eu tive lá, as crianças estão 

precisando, tantas coisas que eles fizeram e vão fazer lá sim, porque nós vamos cobrar. 

Tenho certeza que a prefeita vai escutar a secretaria e vai arrumar aquele problema que 

está lá no Caju. Ver. Alex – Vou fazer um esclarecimento em relação a postagem do 

Édio Bilhalva. Esse vereador escutou em redes sociais onde o marido da vereadora, diz 

que esse vereador é machista e fazia perseguições a sua esposa. Quero dizer que esse 

vereador tem caráter e posicionamento, se hoje eu tenho numa convivência com a 

presidente desta forma tendo minha posição, porque na primeira sessão desta casa, 

quando estava lotado a sessão do transbordo, as pessoas clamando, pessoas idosas, e 

ouvir a vereadora usar a tribuna e dizer que ela era autoridade e que as pessoas que 

estavam aqui tinham que ter respeito com ela, essa foi a primeira vez que esse vereador 

viu o posicionamento da presidente. Segundo posicionamento quando ela instalou as 

câmeras de segurança em toda a câmara sem comunicar vereador nenhum, 

simplesmente tomando a sua decisão, como também quando comprou cinco notebooks 

no valor de cinco mil reais e não comunicou vereador nenhum. Ela em reunião chamou 

os vereadores depois, quando um pai, o Thiago, veio aqui clamando com dor de ter 

perdido um filho, ela em reunião chamou os vereadores e comunicou que ia colocar 

guarda na câmara, onde esse vereador foi contrário e outros vereadores também foram 

contrários e escutaram dela dizendo que essa decisão já estava tomada, que ela só está 

comunicando. Quando ela quebrou o acordo com os demais vereadores para compor a 

mesa, tirando o jurídico da casa, desrespeitando todos os vereadores que hoje fazem a 

base do governo dela. Também quando a assessoria jurídica dessa casa há 20 anos era 

pelo órgão IGAM, hoje desconstituída pela presidente e nomeado outro órgão hoje, que 

faz a jurídica dessa casa. Dessa forma esse vereador vem a tribuna esclarecer o que tem 

que ser esclarecido e mostrar o porquê o meu posicionamento. Sou de origem humilde, 

fui eleito com 503 votos, tenho o carisma de uma grande parte da população, respeito 

todos os funcionários da câmara e prejudica muito quando em rede social a gente ver 

pessoas falando de como a gente é, o caráter da gente, se hoje esse vereador é duro com 

a presidente, fiscaliza a presidente, é porque os atos enquanto presidente como hoje 

nessa casa a compra do carro, onde a população clama para que não seja comprado e ela 

comprou, único vereador contrário foi o vereador Renato, vereador Pedal e Vereador 

Alex, os demais foram favoráveis a compra do carro que ela em alto e bom som também 
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diz que responde pelos seus atos. Dessa forma esse vereador tem posicionamento e vai 

continuar assim, doa a quem doer. Verª. Ieda - Começando que eu não sei como o 

vereador serviu o chapéu, porque lá na postagem do face não existe nomes, não estou 

defendendo ninguém, mas na postagem do meu esposo que não está aqui para se 

defender, não tem nome de ninguém. Ele fez um histórico meu aqui e agradeço pelo seu 

histórico que o senhor explanou aqui na tribuna, tantas melhorias fiz na câmera durante 

esses meus sete meses aqui, até porque segurança para a câmera e para a comunidade, 

eu não vejo porque seria um investimento ruim. A pedido dos funcionários dessa casa, 

funcionários concursados que eu respeito e que tem todo o meu carinho, eles pediram 

para que instalássemos essas câmeras de vídeo até porque não se vê quem sobe, essa 

escada aqui é totalmente sem saída, se entrar alguém armando não tem como recorrer. 

Quanto a guarda municipal, por um guarda ali nos dias de sessões, é de extrema 

importância, tanto foi na sessão passada que não foi muito calma e também a segurança 

entra em contato com a brigada militar e chamam a brigada para cá. Então não vejo 

nada que seja de ruim, que eu tenha feito aqui nessa câmara. Quanto ao acordo, que eu 

saiba vereador não participa desse acordo, só o governo, que são os vereadores da base 

do governo e esse nosso acerto já foi bem esclarecido, se tem algum vereador da base 

do governo que vai lá clamar pela oposição, isso eu não sei, porque a base do governo 

tem o seu acordo, não descumpri nada, agora se algum vereador nosso reclama, não é 

problema meu. Só para mostrar, realmente na primeira sessão, fui infeliz em usar aquela 

palavra porque eu vinha de uma escola, onde na escola a gente tem a mania de ser 

professor, era difícil para mim, uma primeira sessão em que vereadores da oposição 

usaram e manipularam o povo para ficar contra nós. Nós não sou, isso quase todos os 

vereadores da base do governo quase apanhamos aqui na tribuna, tem vídeo, tem gente 

que me chamou de tudo e mais um pouco, eu fiquei sentado ali esperando a reação, teve 

que entrar aqui o presidente do partido para me resguardar porque senão tinha apanhado 

ali no plenário, foi uma pena, porque daí a justiça ia correr frouxo. Eu como professora, 

funcionário pública, graças a deus sou muito respeitada na cidade. Tentaram denegrir 

minha imagem que eu usei aquela palavra, mas as pessoas que me conhecem sabem que 

não é assim. Sou muito humilde, não estou me prevalecendo de autoridade, consulto 

sempre os funcionários, reunião mensal com os funcionários e assessores, se isso é ser 

autoritário então não sei. Infelizmente o vereador Renato colocou nessa tribuna hoje que 

os vereadores não vem nas reuniões, infelizmente se eu ficar esperando que os 

vereadores compareçam nas reuniões para eu fazer comunicado das decisões que junto 

ao diretor geral, junto ao jurídico e os funcionários a gente acha por melhorias da 

câmara, se eu ficar esperando passa uma semana, duas, e assim vai, passa o tempo, eu 

acredito que as câmeras que foram instaladas foi de bom uso, inclusive bateram no 

nosso carro no dia do comunicado da compra nova do carro, se puxou tanta energia para 

essa câmara que um carro bateu no nosso carro que estava parado no estacionamento, e 

agradeça a câmera instalada se viu qual carro que bateu. Quanto aos notebooks, foi 

comunicado e avisado e discutido com todos os coordenadores de bancada foi pedido 

dos coordenadores de bancada, um notebook para cada gabinete. Boa noite. Ver. Paulo 

– Venho comunicar a comunidade que chegou ao nosso município uma entidade que 

soma que agrega muitas coisas solidarias, o Lions clube, sábado foi nomeada a diretoria 

do Lions com a presidência do Henrique e esse clube é de grande valia no mundo, um 

clube solidário e que ajuda pessoas em estado de calamidade e fragilidade social. A 

respeito da creche, eu não conheço com profundidade o que está dizendo na pauta 

jurídica, os termos jurídicos que são utilizados mas posso garantir uma coisa dentro 

daquilo que eu acredito, não vai haver como desapropriar uma creche porque lá tem 

crianças, o judiciário jamais vai fazer alguma coisa parecido, mesmo porque ele vai 
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envolver instituições de proteção a criança e essa proteção é reservada por direito ao 

ensino, tenho convicção eu para tirar essas crianças de lá, a prefeitura teria que fazer ou 

arranjar um outro local para que isso acontecesse. Com relação a minha ida a Brasília, 

eu peguei duas emendas parlamentares, consegui para o município através do deputado 

Carlos Gomes do PRB, não mudo meu partido mas ele é um grande simpatizante como 

pessoa, que me conseguiu 190 mil reais para comprar uma van para a secretaria de 

saúde e está para vir 250 mil para a construção da farmácia básica, eu não fui a Brasília 

para brincar, eu fui a Brasília a serviço. Ver. Mateus – Primeiro na discussão dos 

veículos da compra ou não compra, primeiro a presidente já tinha falado que seria 

contrário, mas como a responsabilidade é dela, quem responde pelos atos é ela, como 

que nós vamos aprovar um requerimento aqui, e outra, eu usei esse veículo três vezes. 

Uma foi a São Francisco de Paula a época que teve o tornado, segundo o DNIT, onde 

conseguimos os radares moveis na 386 e a terceira foi no ministério público para 

discutir o transporte público do município. Nenhuma vez foi para sair do município para 

fazer curso em outros. E com relação a educação, nunca se viu tanta obra na educação 

como está acontecendo agora, a creche aqui na Califórnia, estamos construindo uma 

escola nova no Treze de Maio no Itapuí, foi feito as salas novas no Tiradentes, foi 

comprado tudo novo, foi feita a quadra da escola fazenda, foi colocado ar condicionado 

em salas de aulas. Veio micro nova, é tanta obra que se perde, acho que o vereador ainda 

não teve tempo de visitar todas. Boa semana, muito obrigado. Ver. Ildo – Venho 

agradecer a secretaria de obras pelo trabalho que fez ali no Passo da Taquara, as galerias 

que foram colocadas e como falou o vereador Mateus, ele até se perdeu nos números de 

obras do nosso município. Isso aí para nós que estamos no governo, defendemos esse 

governo, é o motivo de muito orgulho, de trabalhar para a melhoria do povo de Nova 

Santa Rita. E eu escutando atentamente o discurso de vereadores e assisti um vídeo do 

vereador de terça da semana passada, que ele colocou antes da sessão, se colocou 

contrário a compra de veículo para o município e para a câmara de vereadores, ele nem 

sabia a origem do recurso para a compra desses veículos e, como muito bem falou o 

vereador Mateus, emenda parlamentar do deputado Marcon, emenda parlamentar do 

deputado do MDB que o vereador Gugu veio aqui e apresentou e hoje é uma realidade e 

depois que saiu nós viemos aqui nessa tribuna e colocamos de onde vinha aquele 

recurso, o vereador gravou um vídeo dizendo que esses veículos iam ser destinado para 

a saúde por causa do vídeo dele, nós temos um planejamento de governo, por exemplo, 

Passo da Taquara, não é mérito do Lebrão, não é mérito de vereador nenhum, é mérito 

da prefeita, do planejamento de governo que nós temos no nosso município, temos 

metas para cumprir, isso que eu fico feliz como vereador, porque sabemos que nosso 

município tem vários problemas, mas com o governo da prefeita Margarete, temos sim 

trabalhando dia-a-dia e a prefeita sempre cobrando  para que as obras sejam agilizadas e 

seja concluída. Foi feito mais de quarenta ruas pavimentadas no nosso município, 

quantos quilômetros nós temos de estrada, do interior que foi feito asfalto, isso para nós 

é um motivo de satisfação, por fazermos parte desse governo e eu fico triste porque o 

vereador vem aqui, grava um vídeo e fica jogando vereadores contra a comunidade, mas 

eles não mostram quando eles votam contra, por exemplo, a pavimentação lá do Porto 

da Farinha, foram contra a pavimentação da rua dos crentes, isso para nós é muito triste. 

O Vereador Paulinho levou uma lição do Gugu, que ele vem querer pregar moral aqui, 

mas foi para Brasília. Ele é funcionário público, pegou diária pegou tudo, ir lá pra um 

deputado assinar, mas até aquele papel virar o dinheiro, o recurso para o município que 

eu quero ver , então não adianta vir querer dizer que ele é diferente dos demais 

vereadores, que eu não me comparo com o senhor vereador, eu sou uma pessoa humilde 

que venho lá de fora, mas eu tenho dignidade, e durmo com a minha consciência limpa, 
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cada um é responsável pelos seus atos e eu não quero aqui julgar a vereadora Ieda, 

porque ela tem a prerrogativa, ela é presidente da câmara, que ela faça as compras que 

ela achar que tem que fazer. Ver. Leonardo – Gostara muito de ter tido tempo para 

cumprimentar o senhor Olavo, ele percorre as cidades assistindo as sessões nas câmaras, 

me sinto um pouco decepcionado pelo que ele assistiu hoje aqui porque ele poderia ter 

assistido uma sessão que tivesse um debate com melhorias para a comunidade, 

discutindo projetos, situação que fosse colaborar, infelizmente não é isso que a gente vê. 

Rogo para que isso mude, para que esta casa esteja cheia cada vez mais. Em relação a 

compra do carro gostaria de deixar bem claro que toda prerrogativa é da presidência e 

da mesa diretora, não cabe a nós vereadores estar julgando. Bom retorno a suas casas e 

vão com Deus. Ver. Jair – Atentamente vendo os discursos dos vereadores, vi o 

vereador Paulinho citando algumas coisas, pelo jeito fez mais coisas antes de ser 

vereador do que depois de ser, aí eu fico me perguntando como é que consegue. Eu 

sinceramente como vereador desde 2014 não consegui fazer tanta coisa. Falando da 

creche, é fácil resolver o problema, mas é fácil também vir aqui e atirar os problemas na 

tribuna. Vereador Paulinha diz que nenhum juiz despeja lá, não é que vai dar, já deu, 

tem seis meses, não adianta nós vir aqui, já foi dado. É seis meses para sair de lá, não 

tem conversa, a não ser que eles não vão cumprir assim como eles não cumpriram com 

o Lula para soltar e não soltaram. Daí é diferente. Temos que achar uma solução, por 

isso os onze vereadores estão chamando a associação aqui e a comunidade também está 

convidada, vamos marcar para o presidente vir aqui dar os esclarecimentos para ver o 

que está acontecendo. Obrigado. 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 e uma horas e cinco minutos. Nada mais havendo a tratar, sendo que os 

discursos de uso da tribuna constam em arquivo digital em anexo, foi lavrada a presente 

ata, que vai assinada pela Presidente e pelo vice-presidente. 
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