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ATA Nº 041/2018 – 35ª SESSÃO ORDINÁRIA – 16/OUTUBRO/2018 – Ao decimo 

sexto dia do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, na sede da Câmara de 

Vereadores de Nova Santa Rita, realizou-se a trigésima quinta Sessão Ordinária, do 

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

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

DE LIDERANÇAS: MDB /PT / PTB /PDT/ PRB GRANDE EXPEDIENTE: Ver. Ildo 

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

Milton Remelink / Ver. Jair de Oliveira / Ver. Leonardo Vieira /Ver. Renato Machado / 

Ver. Jocelino Rodrigues / Ver. Mateus Marcon e Ver. Alexsandro Ávila. 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Ver. Leonardo Vieira / Verª. Ieda Bilhalva / Ver. Renato 

Machado / Ver. Alexsandro Ávila / Ver. Mateus Marcon / Ver. Jair de Oliveira/ Ver. 

Jocelino Rodrigues / Ver.  Paulo Vargas / Ver. Milton Remelink / Ver. Rodrigo Aveiro e 

Ver. Ildo Maciel da Luz. Ver. Paulo - solicitou a inclusão de dois pedidos de indicação e 

dois pedidos de informação no Expediente. Acatado. EXPEDIENTE: Foi feita a leitura 

do Boletim nº 038/18. COMUNICAÇÕES DE LIDERANÇAS: Ver. Jair – Saudou a 

todos. Vim aqui falar um pouco da conjuntura política do nosso estado e do Brasil. 

Estado porque nós temos eleições dia 28 para governo do estado e eu já vou dizer que 

estou isento dessa eleição, que ganhe o melhor, porque em um e nem outro é do meu 

partido, um pedindo mais quatro anos para fazer e o outro querendo mostrar o novo, a 

gente fica em uma encruzilhada, eu pela primeira vez vou votar em branco para governo 

do estado porque eu não tenho candidato. E também vendo nas redes sociais, o que mais 

vemos é fora PT porque é corrupto, as vezes a gente tem que andar bem informado e eu 

tenho acessória e eu mesmo gosto de me informar. Eu vendo corrupção no Brasil com 

os partidos envolvidos, olha bem como funciona, tu pega o DEM e tem 69 deputados 

envolvidos na corrupção, o MDB 66, PSDB que está concorrendo a governo do estado 

58, PP que até poucos dias o senhor Bolsonaro era do PP, 26, PTB 34, PDT 33, PR 17, 

PT 10. Eu fico pensando, para vocês verem que a corrupção não é só do PT. Não era 

para estar em nada, eu sou contra a corrupção e tem que mandar prender, só que me 

admiro que os do PT estão presos. Seu Aécio Neves está solto fazendo campanha lá em 

Minas Gerais, aliás, foi eleito deputado federal porque se fosse eleito senador ele seria 

preso no dia primeiro, mas agora ele tem aquela que não é julgado fora de lá. Não é a 

corrupção que quer tirar o PT, esse discurso não cola. Boa sessão. Ver. Renato – 

Saudou a todos. Eu venho me reportar também e aqui eu vi o vereador Jair colocar 

alguns nomes, mas também tem o Marco Maia né vereador que também está nessa lista, 

parece que tem um apartamento que vai dar problema, tem mais uns coleguinhas dele 

que também em janeiro, junto com uma turma que já está preso, fazer parceria no 

Paraná juto com os demais amigos, a turma é grande. Aqueles corruptos que eu falava 

aqui que não deveriam se reeleger, não se reelegeram. Muitos corruptos não se 

elegeram, mas sobraram alguns que conseguiram se proteger. Eu gosto muito de 

observar números em campanha política, o país escolheu e eu fui um deles contrariando 

porque sempre procuro votar com convicção, não votei no Alckmin, votei no Bolsonaro, 

o país aprovou com 46% no primeiro turno e também votei no Eduardo Leite. Aí eu 

gosto de começar a ver números, 70% do estado votou em outros candidatos e agora a 

migração de votos que vão dar sustentação no segundo turno, daqueles votos que até 

pode votar, mas não tem convicção no que estão votando. Verª. Ieda – Saudou a todos. 

Eu estou fazendo uso da tribuna para falar do nosso outubro rosa. A gente deu a largada 

terça passada aqui e agora vai ter continuidade. Ontem eu recebi o convite do piquete 

Os Campesinos, que vão fazer a primeira cavalgada do outubro rosa de Nova Santa Rita 

no dia 27, pela manhã, estão todos convidados para essa cavalgada. Terá amanhã 

também um café lá no posto da pedreira, um café em homenagem ao outubro rosa, pela 
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manhã. Nós estamos dando junto a secretaria de educação, com a coordenadoria da 

mulher, a continuidade das nossas festividades do outubro rosa. Amanhã também vai ter 

o início das obras da escola Vó Luiza, as 16hr no bairro Califórnia, também estão todos 

convidados. O vereador Renato me cobrou quando eu estava vindo para a tribuna, qual 

meu posicionamento, se era hoje que eu iria abrir meu voto. Bom todo mundo sabe que 

o PRB em nível estadual está coligado com o Eduardo Leite. Nós temos também uma 

questão de privatização, como funcionário publica sou totalmente contraria a 

privatização. Tenho filha funcionária do Banrisul, priorizo pelo Banrisul, que é um 

banco que é nosso, eu vou lutar sim para não privatizar o banco Banrisul, e o Eduardo 

Leite foi um dos candidatos que assinou um tempo junto aos diretores do Banrisul que 

não vai privatizar o banco. Ainda estou pensando, acho que voto é secreto, meu partido 

tem um posicionamento a nível de estado, nível federal o PRB nos deixou livre para 

escolhermos nosso presidente. Eu como primo pela educação, não posso votar em um 

candidato que está em seu plano de governo educação a distância, já pensou o que será 

dos professores, já não temos salário condizente com a nossa obrigação, se nós ficarmos 

a distância, vai dar muito desempregado. Bom pensar a todos. GRANDE 

EXPEDIENTE: Ver. Paulinho – Saudou a todos. Quando se fala em eleição, se fala 

nesse país em prostituição da política, poucas propostas tenho visto dos candidatos seja 

quem for. É o que acontece hoje na política do Brasil, estão atacando um ao outro, mas 

proposta concreta ninguém diz nada. O posicionamento do povo realmente é em cima 

de mudanças para que consigamos construir uma nação diferenciada. Continuo 

acreditando ainda que esse país tem jeito. Que o povo discuta até o dia 28 e desejo a 

todos uma boa eleição, que façam jus do seu voto em defesa de uma nação que está à 

deriva. Ver. Jocelino – Saudou a todos. Vou falar um pouco das eleições. Pessoal 

sempre cobra um posicionamento de vereador e eu vejo muitos debates em cima do 

governo do estado e também governo federal. O meu posicionamento, sou o único 

dentro da câmara, acredito eu, da questão do governo federal para o Bolsonaro. Não 

estou dizendo que concordo com tudo que ele fala, também não estou dizendo que 

quero andar armando para dar tiro, não é nada disso. Mas quero dizer que tem algumas 

coisas sim que eu concordo e principalmente na área de segurança precisa de alguém 

com um pouco de peito para pôr um freio na maneira que está. Vejo a vereadora Ieda 

comentar sobre educação a distância, hoje praticamente os jovens tem ensino a distância, 

quase não vão na aula ou que tem passagem para ir até a aula. Também hoje existe 

técnico e faculdade a distância, algumas questões também aqui do governo do estado, 

eu vou de Sartori e voto nele não porque é do meu partido, mas é preciso ter coragem 

para falar a verdade e se expor para o povo. Candidato ao governo do estado que um dia 

faz um vídeo, no outro dia volta atrás, fala uma coisa no jornal do almoço e no outro dia 

vai para a mídia e desfaz tudo aquilo que falou, para mim não serve. Sartori não tem 

recuado em nenhuma agressão que veio, tem encarado o povo com seriedade, manteve o 

discurso dele lá da primeira eleição e, novamente sim, vou votar no gringo. Ver. Alex – 

Saudou a todos. Domingo fui procurado pela comunidade São Francisco do lado da 

comunidade da Copam, para que fosse tentar ajudar aquela comunidade e o prefeito 

trouxe uma emenda, o prefeito Chico Brandão conversando com o Deputado Marcon, 

deputado Marcon trouxe uma emenda para aquela comunidade para fazer um ginásio de 

esportes, naquele período Chico Brandão era o prefeito, deu-se a contrapartida para que 

fosse iniciado a obra do ginásio. Hoje o ginásio ainda não foi terminado, mas que a 

comunidade sabe que já foi entregue a dois anos, está lá sem banheiro, sem água, sem 

luz. Tinha uma a gente com a prefeita hoje pela manhã, tivemos ali na prefeitura 

conversando com a prefeita junto com a comissão da comunidade São Francisco onde e 

vi uma prefeita totalmente descontrolada, mal-educada que ela tratou pessoas realmente 
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militantes do seu partido. Mais uma vez provou para mim que eu não tenho um pingo de 

admiração por essa prefeita. Uma total falta de respeito como ela tratou aquela 

comunidade que sempre abriu as portas para ela, onde também tem dois vereadores lá, o 

vereador Lebrão e o Vereador Matheus que hoje aqui em tribuna eu peço para eles não 

enxergar cor partidária mas que levem isso adianta, é a comunidade deles também, que 

possam ajudar, tentar com que realmente a prefeita assine um contrato que ela diz que já 

assinou mas se negou de apresentar a comunidade, se negou de apresentar para o 

vereador. 

ORDEM DO DIA: O Ver. Paulo – Solicitou a inclusão de um requerimento.  Acatado. 

REQUERIMENTO: Ver. Paulo – Justificativa de sua ausência na Sessão Ordinária 

doa dia 09 de outubro de 2018, na forma do art. 2°, § 2° da Lei Municipal de nº 

1.309/16, para aprovação do Plenário desta Casa Aprovado por unanimidade. 

INDICAÇÕES: Ver. Leonardo - No sentido de que a secretaria competente efetue a 

colocação de fresa asfáltica no trecho sem asfalto da Rua dos Pinheiros, bairro 

Califórnia.  Aprovada por unanimidade. No sentido de que a Empresa GTC Telecom 

coloque técnicos capacitados a serviço do cliente nos finais de semana e feriados. 

Aprovada por unanimidade. Ver. Rodrigo - No sentido de que a secretaria competente 

efetue a pavimentação da Rua da Igreja e da Rua Pinheiros, bairro Berto Círio. 

Aprovada por unanimidade. No sentido de que o Poder Executivo providencie a criação 

de um programa ou disponibilize o transporte gratuito para estudantes do Ensino Médio. 

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

efetue a construção de uma academia ao ar livre no campo do Maria José. Aprovada por 

unanimidade. Verª Ieda - No sentido de que a RGE Sul torne possível a expansão no 

horário de atendimento ao cliente no Município de Nova Santa Rita, em sua sede 

credenciada localizada na Rua Teófilo Afonso Tergolina, nº 67, bairro Centro. Aprovada 

por unanimidade. No sentido de que a RGE Sul efetue a poda dos galhos que estão 

encostados nos fios na Rua do Açude, próximo ao nº 454, bairro Califórnia. Aprovada 

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

limpeza das redes de esgoto pluvial com caminhão hidrojato, assim como todas as bocas 

de lobo situadas na Rua Primavera e na Rua dos Pinheiros, bairro Califórnia. Aprovada 

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

instalação de uma parada de ônibus coberta no Beco da Servidão, esquina com a Av. 

Getúlio Vargas, sentido bairro/Centro. Aprovada por unanimidade. Ver. Ildo - No 

sentido de que a Empresa Cidade Nova Santa Rita estude a possibilidade de fazer adição 

de uma linha de ônibus no horário das 17 horas, com itinerário Pedreira/Boqueirão do 

Caju/Porto da Farinha/Centro. Aprovada por unanimidade.  PAUTA: PROCESSO Nº 

1429/18: PROJ.  LEI Nº 027/18 – De   autoria   do Poder Executivo – Dispõe 

sobre parcelamento do solo urbano e dá outras providências. Retirada da pauta 

conforme oficio do Executivo nº 150. PROCESSO Nº 1452/18 - PROJ.  LEI Nº 

055/18 – De autoria do Vereador Paulo Ricardo de Vargas - Altera o art. 1º da Lei nº 

1405/17, que “Cria homenagem ao servidor público municipal no fim de suas atividades 

profissionais”. Dada a 1ª pauta. EXPLCAÇÕES PESSOAIS: Ver. Jocelino – Quero 

falar sobre a questão do colega vereador Alex que falou da obra da Copam, aquela obra 

ele iniciou sim através de emenda, aquele ginásio dentro do projeto, os banheiros e a 

parte da churrasqueira ele foi anexado depois, ele não foi concluído e a caixa não deu ok, 

acabou não sendo terminada aquela parte, que é a parte que falta para entregar para a 

comunidade. Porém, isso é fato, se olhar dentro dos empenhos da prefeitura em abriu de 

2017 tem uma devolução para o ministério do esporte de 152 mil reais, devido a essa 

não assinatura da caixa não autorizando essa obra para terminar e que acabou a 

prefeitura devolvendo, não no governo Margarete, mas quando foi encaminhado esse 
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projeto para lá, foi sem essas aglomerações então acabou sendo devolvido o dinheiro e  

não terminando a obra da maneira que eles queriam mas como tudo lá geralmente é 

debatido em comunidade de lá, acredito que logo estarão terminando. Não posso falar 

pelo gabinete, mas até onde eu acompanhei essa obra, essa devolução, foi isso que 

aconteceu. Também aqui me causou um pouco de estranheza, eu peguei um pedido de 

informação aqui do meu colega, querendo uma cópia do protocolo meu solicitando 

cartão pontos sobre uma devolução do valor aqui do meu colega vereador Paulinho. 

Provavelmente ele já foi chamado para fazer a devolução, mas essa cópia eu forneço, 

não tem problema. Porém o artigo 29 da nossa lei orgânica, não precisaria nem eu 

protocolar, eu poderia simplesmente pedir, porque cabe ao direito de o vereador entrar 

em qualquer órgão da repartição pública sem prévio aviso e que todas as informações 

lhe serão dadas. Não pode ser negada nenhuma informação para vereador. O que é do 

povo não é meu e não me pertence e que sirva de exemplo para todos os outros para que 

não aconteça mais. Obrigado. Ver. Milton – Saudou a todos. Pessoal, eu posso falar da 

minha prefeita e dos secretários o que eu sempre digo, nós somos onze vereadores 

fazemos o pedido e eu espero que nossos secretários atendam os pedidos de vocês, eu 

não posso me queixar porque eu fui a semana passada, estava com grande problema na 

Maria Jose, o campo da Maria Jose que estava muito sujo, muita grama, o secretario 

mandou roçar, eu ligo para prefeita está acontecendo isso e isso, a senhora pode fazer? E 

ela, aguenta que vai chegar a tua vez, então tá bom. A galeria do Passo da Taquara, a 

câmera de segurança e eu muito me orgulho, cheguei e falei para ela, precisa e ela 

prometeu , vai ter as câmeras sim, eu escolhi no Caju e no Floresta, por isso que eu digo, 

eu defendo a prefeita e os secretários quando as coisas estão acontecendo, quando não 

está acontecendo eu não defendo e eu cobro deles para melhorar. O vereador falou no 

ginásio de esporte, mas vereador Lebrão, tu tens um grande trabalho pela comunidade, 

vereador Mateus também, não gosta muito de vir na tribuna, mas é um cara bom, ele 

trabalha eu sei. Ela através de vocês vai fazer isso aí. Boa noite. Ver. Ildo – Saudou a 

todos. Eu venho nessa tribuna fazer algumas colocações a respeito do ginásio de esporte 

que é lá da minha comunidade. Primeiro lugar, tu lembra Édio, da batalha da emenda do 

deputado Marcon, tempo que o Marcon era deputado estadual e o Adão Preto, que o 

prefeito veio para o Chico Brandão, passou o governo do Chico veio o Amilton, foi uma 

briga para que nós conseguíssemos a cada ano tinha que ir lá na caixa para renovar o 

convenio para não perder a verba, porque não existia interesse público do governo para 

que esse ginásio fosse executado. Isso que o Gugu fala é verdade, um projeto mal feito, 

foi feito os banheiros diferentes do projeto, o município ia ter que devolver toda a verba 

da caixa para a união pôr o projeto ter sido mal executado. Houve muitas negociações 

através da Giovana que é engenheira até que nós conseguimos liberar o projeto, mas é 

importante dizer que o município vai botar mais de 120 mil nos banheiros, logo, as 

coisas têm que ser esclarecidas. Não participei da reunião, não fui convidado, eu assino 

em baixo que a prefeita vai sim e eu já falei com o secretário Rivelino, nos próximos 

dias vão começar a arrumar aqueles banheiros. Nós sempre trabalhamos juntos, a 

comunidade, os assentados e isso Mateus é um empenho do teu pai Marcon e está lá 

hoje o ginásio, é uma realidade e nós queremos implementar lá, temos uma demanda lá 

através do ministério da educação que por vinte anos foi congelado as verbas para 

educação, saúde e segurança mas nós temos a demanda lá de um colégio de ensino 

fundamental junto à comunidade. 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 dezessete horas e trinta 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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              Vereador Ieda Bilhalva, 

Presidente. 

Vereador Rodrigo Aveiro, 

1º Secretário. 

 

 


