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ATA Nº 007/2019 – 4ª SESSÃO ORDINÁRIA – 19/MARÇO/2019 – Ao decimo nono 

dia do mês de março do ano de dois mil e dezenove na sede da Câmara de Vereadores 

de Nova Santa Rita, realizou-se a quarta Sessão Ordinária, do segundo ano da sétima 

legislatura, com a presença de todos vereadores, Nesse momento a Presidente Mateus 

Marcon, deu início aos trabalhos às dezoito horas SORTEIO: COMUNICAÇÕES DE 

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

Vargas / Ver. Alexsandro Ávila / Ver. Ildo Maciel da Luz / Ver. Renato Machado / Ver. 

Guilherme Mota / Ver. Rodrigo Aveiro /Ver. Leonardo Vieira / Ver. Mateus Marcon / Ver. 

Jocelino Rodrigues / Verª. Ieda Bilhalva e Ver. José Rosales. EXPLICAÇÕES 

PESSOAIS: Ver. José Rosales / Verª. Ieda Bilhalva / Ver. Jocelino Rodrigues / Ver. 

Mateus Marcon / Ver. Guilherme Mota / Ver. Alexsandro Ávila/ Ver. Ildo Maciel da Luz 

/ Ver. Rodrigo Aveiro / Ver. Paulo Vargas / Ver. Renato Machado e Ver. Renato Machado. 

EXPEDIENTE:  Foi feita a leitura do Boletim nº 007/19. COMUNICAÇÕES DE 

LIDERANÇAS: Comunicações de lideranças Ver. José – Saudou todos. Queria falar 

das realizações festivas, da 16ª festa do arroz orgânico realizado em Nova Santa Rita. E 

da nossa audiência pública da RGE que foi realizado dia 13 no auditório da prefeitura. 

Quero também parabenizar o PTB pelo seu encontro e dizer que assistimos os vídeos 

pelas redes sociais e fiquei um pouco chocado com as palavras atribuídas, os adjetivos, 

nossos vereadores da situação, administração, dizendo que é uma quadrilha, uma máfia, 

uma corja. Acho que isso aí é assustador para nós que fazemos o trabalho e dizendo que 

não se faz nada pela comunidade. Eu queria colocar aqui algumas coisas para justificar, 

até porque não foi citado meu nome, mas vereador suplente que assumiu agora, mostrar 

que a gente teve trabalho e esse vereador integrante do PTB, na época foi diretor de 

obras quando não vereador e dizer que deveria falar um pouco do trabalho que ele fez. 

Porque na nossa administração, a primeira administração fui diretor de obras e fiz 

muito. Fiz muito para a nossa comunidade. Quero dizer que quando diretor de obras, foi 

asfaltada a rua Princesa Izabel em Morretes, acho que isso beneficiou muito a 

comunidade. Foi colocado mais de 900 metros de canalização de esgoto em Morretes, 

no beco da Izabel que durante 20 anos clamava por aquela obra e nunca foi atendido. 

Colocamos água da Corsan lá nesse mesmo período. Me parece que é preciso nós 

mostrarmos aquilo que a gente fez e não criticar por criticar e criar adjetivos para os 

vereadores e para administração. Eu venho aqui para mostrar trabalho e mostrar que nós 

fizemos pela comunidade. Tem muitas outras tantas obras aí que a gente fez e a nossa 

administração vai fazer muito mais até o final desse mandato. Um abraço. Ver. Renato 

– Saudou todos. Eu venho nessa tribuna para parabenizar o vereador Alex pelo evento. 

Esse evento que teve na sexta-feira passada, tinha em torno de 60 pessoas, plenário 

cheio, mostrando os trabalhos, preparando sua candidatura para prefeito dessa cidade. 

Apresentou alguns dos futuros pré-candidatos, mulheres, homens, enfim que estão 

interessados em ser candidatos na legislatura seguinte. Esse belo trabalho, tive convite 

do vereador, estive presente. O vereador Paulinho tinha compromisso e não pode estar 

presente. Um belo evento e como faço parte do PTB, tive o convite e a oportunidade de 

estar aqui representando como líder da bancada fazendo essa reunião importante para o 

futuro político do PTB em Nova Santa Rita. Nós entendemos que o choro é livre, cada 

um chora com a vontade que pode, com o jeito que pode. Eu não vou discutir aqui com 

suplente de vereador porque, concorreram a vida toda, elegeram um mandato só. Eu me 

reservo, vereador com 5 mandatos nessa casa, estar discutindo com suplente de 

vereador, acho que não vai somar em nada na minha estrutura política nesse município. 

Não preciso disso. Eu vim mentir que a estrada dos Bloedow não da enchente, a 

vereadora esteve presente no local lá, onde o cara que tem oficina mecânica ficou três 

dias em baixo d’água. Agora no inverno passado. Teve um prejuízo porque não pode 
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trabalhar com sua oficina. A vereador Ieda também esteve lá pedindo socorro e ajudou 

com a contribuição dela porque fosse aberto uma vala que tinha inúmeros pedidos e eu 

postei na rede social, quem viu, 3, 4 pedidos que o secretario incompetente não mandou 

limpar. E aí ocasionou ter que fazer uma abertura dentro de um banhado, um serviço 

que ficou meia boca, porque dentro do barro não dá para executar o trabalho como é 

necessário. Eu ter que ouvir aqui que não tem problema, que está resolvido. Vamos nos 

poupar mentir nessa tribuna. Até porque se for listar os trabalhos nessa cidade como 

vereador que eu participei, são inúmeros. Mas isso não é eu que julgo meu trabalho, 

quem julga meu trabalho é a comunidade. E mostra a comunidade que eu fui um 

vereador que sempre consegui me eleger, 5 mandatos. Isso é para poucos. Quem bota o 

nome na vida pública, expõe seu nome, em 7 mandatos ser duas vezes primeiro suplente 

e cinco como vereador da cidade. Talvez esteja aí a diferença. Mas para mim não vai 

somar em nada entrar nesse mérito. E aqui eu afirmo minhas palavras, colocando os 

problemas que nós temos no município, um deles na área da saúde, onde eu sofri na 

carne e precisei fazer uma ecografia, o médico daqui prescreveu para eu conseguir com 

preço mais acessível e eu fui no Nossa Senhora das Graças pagar o exame para fazer. E 

depois ainda tive que fazer um requerimento nessa casa porque o tal médico não quis 

nem me dar atestado. Numa situação de saúde crítica, então nós precisamos melhorar 

bastante. E quando eu falo em melhorar, é que nós possamos ter um atendimento mais 

eficiente, um atendimento que as pessoas não precisem no mínimo 30 dias para pegar 

resultado do exame do laboratório que pode gerar uma infecção e matar pessoas. Por 

isso que quando eu falo que não está bom, é porque não está bom mesmo. Tive 

reclamação e entrei com pedido, que não estão deixando entrar com carro no posto de 

saúde do Berto Círio. Eu quero saber o porquê, deve ter um motivo. É assim, doa a 

quem doer, não importa quem gosta ou deixa de gostar do meu trabalho, meu trabalho é 

em linha reta. É trabalhando, ouvindo a comunidade. GRANDE EXPEDIENTE: Verª. 

Ieda – Saudou todos. Eu gostaria de deixar registrado aqui para os funcionários 

públicos, agora não estou lembrada se foi quinta ou sexta da semana passada, eu 

procurei a Ana Claudia e o Robertinho do sindicato dos trabalhadores para que nós 

possamos fazer uma paralização aqui no dia 22, sexta-feira. Fiz reunião com eles e 

decidimos juntos que nós queríamos sim paralisar aqui em Nova Santa Rita. Entramos 

em contato com as escolas e os demais servidores do município e isso é independente de 

ideologia política. Nós temos uma reforma da previdência que está lá para ser votado, 

está nas mãos dos deputados que nós elegemos, que nós colocamos lá. E agora nós 

queremos ver se esses deputados vão defender igualmente o povo. Nós vereadores 

entramos com uma moção, o vereador Leonardo e eu, tivemos assinatura de todos os 

outros vereadores. Uma moção de repudio a essa reforma da previdência. Graças a Deus 

foi acolhido pelas direções das escolas, não digamos direção porque as direções não 

podem se posicionar, mas pelos colegas professores e acredito que a adesão vai ser em 

massa na sexta-feira. Os professores não irão para as escolas dar aula, nós iremos aqui 

para a praça no centro da cidade para reivindicar nossos direitos. Vamos perder um dia 

de aula como escutei de alguns colegas, como ouvi de alguns pais, não, não vamos 

perder um dia de aula porque esse dia nós vamos recuperar. Mas nós vamos ganhar 10 

anos talvez das nossas vidas, porque já pensaram um servidor que hoje precisa do 

benefício saúde e ganhar só R$400, se com salário mínimo já não consegue comprar 

seus medicamentos. A gente vê filas de pessoas que estão com essa necessidade, ou 

simplesmente vamos tapar nossos olhos ou simplesmente porque minha aposentadoria 

está garantida e os outros que se ralem. A minha não está, nem da maioria de vocês e 

dos jovens, como está? E tem mais, nosso servidor público municipal que tem um fundo, 

também não está garantido porque os governos também estão de olho nos nossos fundos 



 
 
ATA 007/2019                                                                                                                                                                                                                                                                      3/10 

de aposentadoria dos municípios. Temos que estar alertas e precisamos sim fazer uma 

reivindicação e convido a todos os funcionários da câmara também para que participem 

junto conosco na praça dia 22 a partir das 8hr da manhã. E para o funcionário entender 

né, paralização não é para ficar em casa, é para ir para rua reivindicar. ORDEM DO 

DIA: Ver. Leonardo – Solicitou a inclusão de um Requerimento – Acatado. Ver. José 

Rosales – Solicitou a inclusão de um Requerimento – Acatado. PROCESSO Nº 256/19: 

PROJ, LEI Nº 005/2019 – De autoria do Poder Executivo – Define desconto para 

pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, do exercício de 2019 – 

Em discussão: Ver. Paulo – Esse projeto antigamente era escalonado. Tinha 

percentuais maiores e esse percentual, eu gostaria de ver se essa clausula fosse alterada 

no decorrer da apreciação desse projeto. E que os vereadores votassem contra uma 

alíquota que é muito baixa. Acho que no mínimo 25%. A comunidade merece. A 

tributação do nosso município tem sido uma constante, principalmente no que tange o 

IPTU. Ver. Alex – Eu venho discutir referente ao desconto no IPTU. Quero que fique 

bem claro como essa administração maquia nosso município. Quem paga seu IPTU 

antecipado, ele ganha 30% de desconto. Hoje, essa administração do PT, manda para 

essa casa um projeto reduzindo para 15%. Olha bem para vocês verem, antes quem paga 

em dia o seu IPTU tinha 30% de desconto. Hoje o PT, para quem paga em dia é 15%. 

Essas pessoas que pagam em dia, preocupadas para que isso se reverta em melhorias 

para nossa cidade. Essas pessoas vão ser prejudicadas. Ao invés delas serem valorizadas, 

elas vão ser prejudicadas. Isso é o absurdo que se encontra no nosso município. Quando 

esse vereador fala é mal interpretado, esse vereador é louco, mas essa é a realidade para 

quem estiver me assistindo. Quem pagava 30%, hoje a realidade do PT que luta pelo 

menos favorecido, é 15%. Ganhando 15% em cima do contribuinte. E peço aos nobres 

colegas que dizem que lutam pelo povo, que votem contrário a esse projeto. Ver. 

Guilherme – O projeto de desconto do IPTU é um projeto que ele é apreciado ano a 

ano, sendo que não existe um valor fixo para desconto do IPTU. Eu que já sou vereador 

de segundo mandato, já presenciei outras propostas que não eram de 30%. Nós temos 

que entender que por ser uma proposição de independência do executivo, nós não 

podemos alterar e mais, se esse projeto for rejeitado, conforme regimento dessa casa e 

lei orgânica dessa casa que devemos seguir, esse projeto de desconto não pode mais ser 

votado esse ano. Um projeto rejeitado em plenário só pode entrar no ano seguinte. Peço 

que aprovemos esse projeto pois não estamos reduzindo IPTU, estamos nos dando 15% 

de desconto para a população. Ver. Jocelino – Esse projeto, no meu entendimento nada 

mais é do que penalizar quem paga e tem condições em dia, para que aquele que não 

pagou o IPTU ou não conseguiu pagar seu IPTU ou deixa em atraso ou parcela, seja 

beneficiado. O beneficiado que eu digo é a questão de arrecadação. Aquele cidadão que 

tinha os 30% de desconto não passara mais a ter esses 30, somente 15%. E não valendo 

a pena, com certeza o cidadão que tiver condições de quitar antes não irá pagar, ele vai 

parcelar, vai investir em outras coisas, mas não vai adiantar esse IPTU. Acredito que ali 

na frente vai gerar um problema e ainda não vai dar o desconto que é de 30%. Ver. 

Renato – Quando a discussão dos vereadores mais antigos dessa casa, quando entrou o 

assalto tributário do município, que se considera o IPTU de Nova Santa Rita um dos 

mais caros na região metropolitana, veio aquela questão e aquele mimimi mais uma vez, 

fala o que tem vontade e ouve quem que, eu lembro bem, participei das sessões. Nós 

vamos dar 30$, não vai ser prejudicial a ninguém, 30% é um desconto bom. Pode ser 

bom para ti que muitas vezes consegue pagar a vista, mas aquele cidadão assalariado 

tem dificuldade de pagar. Então se o desconto não for desconto que venha beneficiar a 

comunidade de verdade, ninguém vai pagar, vai pagar parcelado que é 15% sobre o 

imposto e não as taxas que são cobradas embutido no código tributário nos IPTU, 15% 
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é nada, não vai incentivar ninguém e além de tudo vão mentir mais uma vez, e aí vota o 

projeto na corrida para tentar que seja aprovado dessa forma para agradar a rainha lá 

que ela quer assim. E aqui não é 15%, são 100% de desconto, porque 30 – 15 é 100%, 

se tu tinha um desconto de R$ 300 reais tu vai ter só 250. 100% a menos de desconto no 

IPTU. Eu lhe faço um pedido oral para que o senhor respeito o artigo 121 para que a 

gente possa discutir melhor esse projeto, adiar por uma semana para que nós possamos 

votar na semana seguinte, porque eu vejo que diversos vereadores que nem tinham lido 

o projeto, chegou no laço, no dia 18. Ver. Leonardo – Penso termos um impasse em 

relação ao desconto do IPTU. Temos sim que rever isso aí, mas se esse projeto não for 

votado ou aprovado seja 15 ou 30% de desconto, esse projeto não entra mais na casa 

esse ano e o contribuinte vai pagar esse IPTU 100% do seu valor sem nenhum desconto. 

Que fique claro para a comunidade.     Aprovado por 6 X 4. PROCESSO Nº 117/19: 

PROJ.  LEI Nº 004/19   –   De autoria   do   Poder Executivo - Autoriza o pagamento 

de complemento do vencimento básico dos Agentes de Combate às Endemias e dos 

Agentes Comunitários de Saúde, para observância do Piso Nacional fixado através de 

Lei Federal nº 13.708/2018 -Aprovado por unanimidade. INDICAÇÕES: Ver. José 

Rosales - No sentido de que a secretaria competente efetue a pavimentação da Rua dos 

Bloedow, bairro Morretes. Aprovada por unanimidade. Ver. Paulo Vargas - No sentido 

de que o Poder Executivo estude a viabilidade de fazer convênio com o Estado para 

criação de projeto para construção de conjunto habitacional direcionado aos policiais 

civis e militares que exercem suas atividades e/ou queiram habitar no Município. 

Aprovado por unanimidade. No sentido de que a secretaria competente estude a 

viabilidade da criação de casa de acolhida para mulheres vítimas de violência doméstica 

no Município. Aprovada por unanimidade. Aprovada por unanimidade. Ver. Ildo - No 

sentido de que a secretaria competente efetue a colocação de sinalização entre as ruas 

Amilton Amorim e Pró Álcool, bairro Sanga Funda. Aprovado por unanimidade. Ver. 

Jocelino - No sentido de que a secretaria competente notifique o DNIT para a reposição 

dos controladores de velocidade na BR-386, próximo à avenida principal do Município 

e próximo à entrada do bairro Sanga Funda. Aprovada por unanimidade. Ver. Rodrigo - 

No sentido de que a secretaria competente efetue a extensão de 100 metros da rede de 

iluminação pública na Rua Rodolfo Boyen, bairro Pedreira. Aprovada por unanimidade. 

No sentido de que a secretaria competente efetue a colocação de fresa asfáltica 

compactada por rolo compressor no Beco do Noé, Rua Landell de Moura (antigo Beco 

dos Crentes), Beco 01 e Beco 02 da Rua Veneza, bairro Berto Círio. Aprovada por 

unanimidade. Verª Ieda - No sentido de que a secretaria competente analise a 

possibilidade de instalar lixeiras em torno das paradas de ônibus da cidade. Aprovada 

por unanimidade. No sentido de que o DNIT realize a implantação de redutor de 

velocidade na BR-386, próximo às entradas para Nova Santa Rita. Aprovada por 

unanimidade. Ver. Alexsandro - No sentido de que a secretaria competente estude a 

possiblidade de implantar um Posto de Saúde no bairro Caju. Aprovada por 

unanimidade. No sentido de que a secretaria competente estude a possibilidade de 

contratação de um médico pediatra para atendimento no Posto 24 horas do Centro. 

Aprovada por unanimidade. Ver. Leonardo - No sentido de que a RGE Sul efetue 

análise medindo a tensão da rede de energia que supre o bairro Califórnia. Aprovada por 

unanimidade. No sentido de que a secretaria competente analise a viabilidade de criação 

de mais vagas destinadas ao embarque e desembarque de alunos na Av. Santa Rita, em 

frente à Escola Vó Luiza, com pintura de faixa amarela proibindo estacionamento, bem 

como a implantação de placas informando tratar-se de área escolar para embarque e 

desembarque de alunos. Aprovada por unanimidade. Ver. Renato - No sentido de que a 

secretaria competente efetue o recapeamento do asfalto na Rua das Flores, bairro Berto 
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Círio. Aprovada por unanimidade. No sentido de que a RGE Sul efetue a troca de poste 

que está caindo na Rua da Prainha, nº 70 AP 55, Código do Cliente 309296845, bairro 

Morretes. Aprovada por unanimidade. PAUTA: PROCESSO Nº 163/19: PROJ.  LEI 

Nº 005/19 – De autoria do Vereador Leonardo Vieira - Autoriza o Poder Executivo 

Municipal a estabelecer diretrizes para a Política Pública Municipal de Proteção, 

Inclusão e Acompanhamento Educacional dos alunos com epilepsia na rede municipal 

de educação da cidade de Nova Santa Rita e dá outras providências. Dada a 2ª pauta. 

EXPLCAÇÕES PESSOAIS: Ver. José Rosales – Esclarecer algumas coisas. Fui 

chamado de novo de mentiroso e o que eu falei aqui, que no trecho na estrada dos 

Bloedow no qual foi feito o aterramento, não tem mais enchente e isto eu afirmo aqui. O 

que o vereador trouxe, alagamento em um pátio particular que não tem nada a ver com o 

trabalho feito, o qual eu também estive lá. O proprietário me chamou para ver o 

alagamento e nós comunicamos a secretaria de obras do fato, mas era em paio particular 

e inclusive a secretaria de obras esteve lá fazendo o trabalho de limpeza dentro do pátio. 

É preciso ficar bem claro essa questão. Foi falado em outra oportunidade e no vídeo que 

foi gravado, mais uma vez foi questionado sobre o Raio-x, que foi uma emenda 

parlamentar que esse vereador trouxe e que foi denegado por quem administrava na 

época. A secretaria competente com seu prefeito. Quando se despensa uma verba, não 

tem de retomar, n fica guardado, disponibilizado para a próxima administração poder 

fazer a compra e a construção do local. Isso tem que ser claro para a comunidade. 

Emenda parlamentar tem que ser usada. Verba publica tem que ser usada, ou se não usar, 

devolvida para o governo federal ou governo estadual onde foi delegado para o 

município. A questão do posto de saúde de Morretes, está sim foi feita. Essa 

administração mais uma vez está trazendo benefícios para a comunidade, que mesmo 

disponibilizado na época a verba para ampliação, reforma do posto de saúde, o prefeito 

da época não quis, mas a nossa prefeita retomou o trabalho e fez a ampliação do posto 

de Morretes. Se fala tanto que a administração não faz pela comunidade, que a educação 

é uma vergonha, ninguém disse que está as mil maravilhas, nem a questão da saúde. É 

preciso cada vez melhorar mais, mas temos que registrar aqui que a nossa prefeita, hoje, 

deu uma entrevista para os Estados Unidos referente a educação que é um modelo de 

educação, imagina, os EUA em Nova Santa Rita buscando informações de como a 

prefeita consegue fazer isso. Isso para nós é um orgulho e por isso a nossa 

administração está de parabéns. Nós fizemos o trabalho. Diferente do governo federal 

apoiado pelos vereadores aí que votaram nele, que só vem tirando direito dos 

trabalhadores. Querem massacrar os trabalhadores. E agora com a reforma da 

previdência querendo tirar mais direitos. Obrigado. Ver. Alex – Saudou todos. Eu queria 

falar um pouco do evento que nós tivemos aqui na sexta-feira dia 15. Agradeço ao 

presidente por liberar o plenário, o Silvestre chefe de gabinete, sempre quando a gente 

precisa estar à disposição. Dizer para vocês que eu vi o líder do PT, suplente vereador 

Zé Rosales, falando que viu em redes sociais o evento, bom, muito bom, isso mostra 

que o PTB tem posicionamento, transparência e deixa toda a comunidade ciente do 

evento que o vereador Alex fez aqui na câmara de vereadores. Não foi um evento do 

PTB, esse sim vai ser feito no aniversário do PTB no nosso município, mas sim um 

evento do vereador Alex que nessa oportunidade botou o nome a disposição de ser um 

possível candidato. Nesse momento vieram várias pessoas que apoiam o vereador Alex. 

Tinha pré-candidatas, nome também a disposição, sete mulheres de muita expressão na 

cidade, quem acompanhou o vídeo que foi transmitido ao vivo viu e também os homens 

que esse partido já tem os nomes a disposição, sendo 14 nomes hoje a disposição que 

vão somar junto a essas pessoas que querem vir junto ao partido PTB. EÉ um evento do 

grupo do vereador Alex, que fique bem claro, e que vai somar junto a esse grupo com o 
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PTB. Eu queria deixar bem claro e vou frisar mais uma vez, até quando meu presidente 

me chama atenção e pede para que eu tenha mais personalidade aqui na tribuna 

referente aos demais vereadores, eu digo com toda clareza, o vereador Zé Rosales vem 

usar a tribuna e cada vez que usa vem faltando com a verdade e não adianta. Quando a 

gente não tem personalidade, podemos usar qualquer meio de comunicação. Ou é jornal, 

ou é a tribuna, redes sociais, infelizmente quando a pessoa não tem caráter, não tem 

personalidade, esse discurso não sai da esquina, felizmente é assim então acho que o PT 

como é uma sigla que muitos vestem a camisa, acho que deviam pensar em por uma 

pessoa mais qualificada para defender essa bancada aqui na câmara de vereadores que 

tem um pouco mais de credibilidade que nem eu tenho ali um respeito pelo vereador 

Lebrão, que tem bastante credibilidade na nossa cidade, vereador por 3 ou 4 mandatos já, 

que substitua esse suplente de vereador e venha para a tribuna e fale realmente, 

defendendo o partido, desta forma aí tudo que está refletindo na rua, por esse vereador 

não tem nenhuma relevância porque ele não tem credibilidade na sociedade, essa é a 

verdade. Boa semana a todos. Ver. Ildo – Saudou todos. Eu estava prestando atenção 

sobre os pronunciamentos dos vereadores aqui da casa sobre as possíveis candidaturas a 

partir do ano que vem. Eu me lembro Renato, do nosso mandato passado. A política, a 

comunidade, tem muitas pessoas que criticam vereadores, prefeito, enfim, deputados. 

Mas é aquela coisa né. Eu dizia no meu mandato passado que tinha onze cadeiras no 

legislativo e tinha 111 se não me engano, disputando essas onze cadeiras aqui. É para ti 

ver que muitas vezes as pessoas dizem que a política é suja, mas querem estar aqui 

negão, perdão da palavra, é carinhosamente que eu te chamo de negão né, então a partir 

de agora teremos embate sim, político, porque é normal. É normal, quem que não quer 

estar nas nossas cadeiras ali, quem que não vai querer desejar a prefeitura, ser prefeito 

do município, isso é normal. Mas eu penso assim, que com malandragem, com maldade 

a gente não chega em lugar nenhum. Isso aí é a coisa mais certa que eu tenho. Seja da 

sigla que for, quem quiser disputar uma cadeira do legislativo que vá para rua com 

projeto, com proposta, com argumento para convencer o eleitor. E também lá no 

executivo. Vai ter vários candidatos a prefeito e vai ganhar aquele que convencer a 

população, com melhores projetos que venha de encontro com a nossa população. Nós 

sabemos que no nosso município estamos completando amanhã 27 anos de 

emancipação política e eu não quero aqui discriminar nenhum prefeito, me lembro dos 

prefeitos que passaram por aqui, que todos trabalharam né. Talvez uns mais, outros 

menos, mas alguma coisa foi feita pelo município. Esse desafio fica para todos os 

partidos políticos. Que a população quer mudança, melhoria, que é normal. É um direito 

deles e um dever do executivo, do legislativo, legislar em favor da população. Quem 

paga nosso salário é a população do nosso município. Eu quero desejar a todos, Alex, eu 

quero te desejar sucesso porque tu está lutando pelo teu objetivo que provavelmente vai 

ser um candidato a prefeito, enfim, quero desejar ao PTB boa sorte, como os outros 

partidos, agora vão começar fazer discussão, começa agora as articulações de coligações, 

enfim, este é o momento de cada partido buscar os seus filiados. É dessa forma que eu 

penso, talvez tem pessoas que pensem de outra forma, mas eu penso assim. Ninguém 

rouba voto de ninguém. Ver. Rodrigo – Saudou todos. Eu quero pedir a retratação do 

vereador Alex com o companheiro Zé Rosales, que já passou por essa casa e é um 

vereador que contribuiu com a história desse município, assim como vocês todos aqui. 

Eu acredito que todos tem um trabalho, respeito isso e não é agredindo nem denegrindo 

a imagem de qualquer um aqui que a gente vai buscar nossos votos, buscar nosso 

espaço. Acho que é através do trabalho e buscando melhorias para que a cidade cresça. 

A gente precisa isso e mudar um pouco essa política atrasada. A questão também do Zé 

Rosales ser líder da nossa bancada foi uma articulação política da nossa bancada do PT. 
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Zé Rosales é um cara que tem uma história muito grande dentro do partido já também, 

tem uma grande experiencia e acredito que a gente aqui está sempre aprendendo. Cada 

um tem uma ideologia, um trabalho, um conhecimento e a gente tem que ter um pouco 

mais de humildade e respeito pelas pessoas. Eu quero dizer que a gente está bem 

representado, Zé Rosales, por ti. Assim como estaria bem representado pelo 

companheiro Lebrão, Mateus, como o Jair que passou por essa casa e também está 

fazendo um baita de um trabalho frente a secretaria de obras do município. Também 

quero dizer que através de uma indicação minha que já passou nessa casa, estamos 

conseguindo fazer a canalização da rua A do loteamento recanto do sol, onde devido as 

grandes chuvas, aquela comunidade fica de baixo d’água sem acesso as suas casas. 

Divagar estamos evoluindo o município, resolvendo inúmeras demandas que não foram 

feitas em outras administrações. E quero parabenizar também o vereador Alex, pela 

primeira conseguiram trazer uma emenda de 125 mil para a cidade. Está na hora de 

trabalharmos mais e parar com o circo. Todas as vezes que vocês fazem isso não estão 

agredindo só o vereador, a todos nós. Eu saio daqui muito desmotivado. Eu vim para cá 

para tentar ajudar, somar, e com certeza hoje eu tenho o pensamento bem diferente. Eu 

sei que nada é fácil, que não depende só de nós, depende também da administração. Mas 

é olhando olho no olho, discordando, que a gente consegue atingir nossos objetivos. 

Peço um pouco mais de respeito. Também quero lembrar que ontem a gente fez uma 

reunião aos 39 anos do PT, onde ali começamos uma nova caminhada, pensando em 

reformular um projeto que não é do PT, é um projeto dos partidos do governo do PT que 

estão junto com o PT. É um projeto dos cidadãos de Nova Santa Rita que através dessa 

administração foi feito inúmeras coisas para essa cidade. Quero parabenizar o evento de 

vocês também, do PTB, sem oposição acredito que não somos nada. Muitas vezes é a 

oposição que mostra o caminho para nós continuar buscando melhorias para o 

município. Ver. Paulo – Saudou todos. Eu sempre digo, a construção ela edifica o 

homem. Este país pautando sempre em coisas que falam e não produzem. Nós temos o 

livre arbítrio de expressão, como pessoa, como ser humano. Ideias tem que serem 

edificadas quando são ideias boas. A câmara de vereadores tem servido como uma 

experiencia na minha vida um tanto quanto frustrante daquilo que eu gostaria que fosse 

realmente. Que as pessoas caminhassem no mesmo sentido, ou na mesma direção, 

pautado sempre na construção e no comprometimento o qual foi feito lá no dia 01 de 

janeiro de 2017, quando juraram em cima da nossa constituição que a nossa lei orgânica 

do município e respeitando as atribuições de um vereador. Mas infelizmente é uma 

constante no país, o país da política e da má política. Política a qual ela destrói achando 

que está construindo alguma coisa. Aquele que fala mal, que joga pedra porque tu não 

és do meu partido. Aquele que não fiscaliza porque eu tenho um puxadinho aqui que 

vem em meu favor, eu tenho um cargo dentro de uma prefeitura, eu tenho cargo dentro 

do governo federal, eu tenho um cargo dentro do governo estadual e por aí vai. São 

troca de favores. Enquanto o homem não tiver postura política, comprometimento 

político, não tiver comprometimento como homem, jamais vai construir uma nação. 

Enquanto for trocadilhos dentro da política, não teremos homens respeitando o que nós 

temos que respeitar. Que são os interesses de uma nação. Hoje estamos dentro de Nova 

Santa Rita completando 27 anos de emancipação política, emancipação essa 

conquistada por todos os senhores que apostaram que esse segundo distrito seria uma 

cidade promissora a qual hoje está sendo muito promissora para a nossa região. Uma 

arrecadação que pode encostar em 145 milhões de reais, muita coisa foi feita em todos 

os governos. Tive o privilégio de participar de todas as administrações, mas eu fico 

muito descontente quando eu vejo que eu voto a favor de determinado projeto porque eu 

me dou bem. Porque eu tenho alguma coisa a ganhar com o governo. Isso não é nesse 
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exercício, foram em todos. É a política da mesmice. Fica aqui então a minha 

contribuição e quero parabenizar o município de Nova Santa Rita, a todos munícipes 

um grande abraço, porque nosso município está em desenvolvimento e ninguém segura 

esse município porque realmente é um município que está em uma região estratégica e 

que vai dar um desenvolvimento muito grande ainda na nossa região. Obrigado. Ver. 

Renato – Saudou todos. Avaliando aqui, o vereador Lebrão incentivou, vereador 

Guilherme também, a dificuldade que é uma reeleição. Se perguntar hoje aqui, todo 

mundo tem intenção pelo menos de ser reeleito em algum cargo, mas a diferença entre 

tu ter pela comunidade a oportunidade de ser vereador e tu corresponder a altura o teu 

mandato, que tu possas, o sucesso do vereador está na reeleição, né. Se ele não for 

reeleito, eu não vi nenhum bom vereador que não tenha sido reeleito. E aqui na última 

oportunidade, o vereador Lebrão, Guilherme e eu, nós três conseguimos, a reeleição, foi 

muito difícil, com muito trabalho, com dificuldades, mas conseguimos buscar a 

reeleição com novos parlamentares. Da dificuldade que é ser vereador do município. 

Não vim aqui na tribuna porque, aqui não tenho nenhum eleitor, se tiver são dois, no 

máximo. O povo que admira meu trabalho é o povo da rua, lá da vila, aquele que tem 

problema de energia, problema de transporte, problema de saúde, esse é o povo que eu 

represento. Essa é a comunidade que eu me identifico. Aquele que vai qualquer hora na 

minha casa buscar encaminhamento medico, que não tem e precisa, uma cirurgia, enfim. 

Sou procurado quase que diariamente por esse tipo de trabalho. É muito pequeno vir 

aqui na tribuna discutir sobre bueiros. Eu fui buscar informação e aqui eu já encerro, 

não vou falar mais nesse assunto, porque não sou de ficar revivendo mortos, morreu, 

morreu. Que nós temos uma equipe muito boa de trabalho aqui no município, que 

merece nosso respeito que é a equipe que coloca canoas no município. Que é o operador 

Robertinho, o tio Airton, o PC e o Mano, são pessoas que tem uma qualidade para 

colocar cano que poucos tem no município. E lá está o problema, para finalizar o bueiro, 

que o vereador suplente fala que não tem problema, que foi resolvido. Eu fui no local 

ver o que estava acontecendo, estive com o secretario conversando. Na época que o 

vereador suplente era vereador, ele fez um bueiro aéreo, porque lá naquela rua passa um 

cano de 60 da rede de água da Corsan e ele fiscalizando não viu os funcionários, que eu 

não sei quem são, naquele tempo, naquele momento. Fizeram aéreo. De preguiça de 

fazer por baixo do cano fluvial da Corsan, fizeram uma elevada, mas parecia mais um 

viaduto do que um bueiro. E eles tiveram que arrancar todo esse trabalho, isso não 

falam na tribuna, e aqui eu posso mostrar e trazer os servidores dessa casa para mostrar 

a verdade. Que o bueiro que estava lá e tem fotos disso, o bueiro estava passado por 

cima do cano da rede de água da Corsan. Era um bueiro, mas parecia mais uma 

passarela. Claro, a água não sobe montanha, a água desce montanha. Por isso que 

rebaixaram e sugo tudo. Verificaram em vários locais na rede, nas redes particulares, e 

não acharam defeito nenhum. Porque o defeito estava no bueiro mal feito, pelo vereador 

suplente, esse que fala e defende na tribuna. Mas isso é pouco para eu falar, em bueiro, 

essas coisas. A minha preocupação é muito maior. Por isso talvez um pouco da magoa 

seja de eu ter esses inúmeros mandatos, que pelo meu trabalho eu conquistei junto à 

comunidade. Porque para mim vereador que não se reelege, não é que é uma má pessoa 

que não fez um bom trabalho, e aí vereador Paulinho tem a nossa diferença. A diferença 

que eu fui coordenador de obras, não fui diretor, eu fui o mais votado na cidade. 

Inclusive o vereador mais votado desse mandato não me ultrapassou na votação, como 

coordenador de obras dessa cidade. Mostrando a diferença que outro coordenador 

concorreu a eleição e diminuiu a votação. Por aí nós podemos comparar. O número de 

mandatos faz a diferença. Portanto, não falo mais nesse assunto, dou por encerrado. E 

gostaria de deixar a reflexão e lembrar, que eu falo tanto desse aparelho de Raio-x e que 
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a estrutura nova que estão fazendo ali não tem uma sala para Raio-x. Será que se fosse 

uma preocupação tão grande do vereador, não estaria no projeto uma sala de Raio-x? 

Nem que não pudesse pelo atendimento a gente sabe que o custo é muito alto para 

manter técnicos na área. Ver. Leonardo – Saudou todos. Falar um pouco sobre a 

política. Dar os parabéns para o Alex, pessoal do PTB que fez a reunião aí, boa reunião, 

boa repercussão. Te desejo também boa sorte nessa tua nova caminhada como pré-

candidato. Acho que todos nós aqui temos o direito de ser pré-candidatos e acredito que 

tu vais fazer um bom barulho, né. E como Brizola diria: Políticos comuns trabalham 

para as próximas eleições, e aqueles que constroem uma nação trabalham para as 

próximas gerações. Espero que todos os pré-candidatos sejam esses políticos que 

constroem uma nação.  Com força, trabalho e determinação. Falar também um pouco 

sobre o projeto que estamos desenvolvendo sobre epilepsia. Hoje eu fui trabalhar no 

interior do estado, e eu botei uma fita na minha caminhonete e a maioria dos clientes 

que eu cheguei causou estranheza, eu vi que eles olhavam para mim e começavam a rir, 

ouvi até um comentário: bah e esse lacinho rosa na tua caminhonete? Para começar cara 

não é rosa, é roxo, mas quando explicamos o projeto dá para ver que também ficaram 

preocupados. Porque esse fato da epilepsia atinge 2% da população. É um número bem 

grande. Teve até um cliente meu, nada contra mim também vou na igreja do mover, mas 

a gente tem que ter um certo discernimento. E quando ele falou que eu expliquei sobre a 

epilepsia, que da convulsão e a pessoa cai no chão, e ele assim: mas isso aí não é um 

demônio? A falta de instrução das pessoas achar que o cara está no chão tendo uma 

convulsão é um demônio. Eu digo tchê, vou te explicar uma coisa. São 2% da 

população que tem epilepsia. Está lá na igreja, tem 2000 pessoas e lá pelas tantas dá 

uma convulsão em alguém e o cara cai no chão, foi o demônio que se manifestou. 

Depois de 1 min passa aquilo ali e a pessoa volta ao normal, então o cara está 

exorcizado. Falta instrução. Com essa lei que está tramitando nessa casa, se Deus quiser 

quero que todos colaborem comigo nessa aprovação, que a gente possa estar tirando 

esse estigma dessa doença, não digo doença, patologia que tem mais de 2000 síndromes. 

Que a gente possa levar esse conhecimento. Principalmente com a nossa cidade que será 

a primeira cidade do Rio Grande do Sul a ter uma lei que vai reger essa instrução sobre 

epilepsia. E também falar com vocês do evento que a gente vai ter dia 28 as 19hr, que 

será em comemoração ao 27º aniversário do PDT aqui na cidade. Onde estará presente 

aqui vários deputados estaduais e federais, assim como a presença de todos vocês, todos 

os vereadores estão convidados. Onde também estaremos dentro do PDT lançando o 

César como pré-candidato. A gente tem a consciência que o César é o melhor nome 

dentro do partido, dentro do PDT. Claro que após isso vamos conversar, serão feitas 

pesquisas e a gente tem a humildade de saber se nós estivermos bem, tocamos o barco, 

se não estivermos vamos para a conversa, mas o César é o pré-candidato do PDT sim. O 

nome o qual temos respeito. A gente convida todos. Dia 28 as 19hr, será entregue os 

convites aos colegas, a comunidade. Boa noite. TRIBUNA POPULAR: Não houve. O 

Presidente agradeceu a todos e com a proteção de Deus e em nome do povo de Nova 

Santa Rita, a senhor presidente encerrou a sessão às vinte horas. 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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