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ATA Nº 011/2018 – 6ª SESSÃO ORDINÁRIA – 27/MARÇO/2018 – Aos vinte e sete dias do 
mês de março do ano de dois mil e dezoito, na sede da Câmara de Vereadores de Nova Santa 
Rita, realizou-se a sexta Sessão Ordinária, do segundo ano da sétima legislatura, com a presença 
de todos os vereadores. A senhora presidente, vereadora Ieda Maria de Ávila Bilhalva, deu 
início aos trabalhos às dezoito horas. ATA 010/2018 foi aprovada por unanimidade. 
EXPEDIENTE: Foi feita a leitura do Boletim nº 008/18 no Expediente. Ver. Jair de Oliveira 
solicitou a inclusão de uma indicação, no sentido de que a secretaria competente estude a 
possibilidade de implantar uma linha de ônibus na Estrada do Passito, bairro Califórnia. 
Acatado. COMUNICAÇÕES DE LIDERANÇAS: Ver. Ildo Maciel da Luz saudou todos os 
presentes. Relatou que, em primeiro lugar, gostaria de fazer um convite a toda a população de 
Nova Santa Rita que amanhã, dia vinte e oito de março, vai acontecer a abertura da Feira do 
Peixe, aqui na Praça da Bíblia, e que convida toda a população que na Semana Santa tem de 
costume buscar o pescado, enfim, e vai ter dois locais de feira aqui no município, que vai ser 
aqui na praça e também lá em Berto Círio, próximo ao posto de saúde. Disse que também 
gostaria aqui de parabenizar o Poder Executivo, juntamente com toda a comunidade, pela 
grande conquista que tiveram aqui de buscar uma verba, e agradecer aqui em nome do pai do 
Mateus, ao deputado federal, pela emenda parlamentar para o complexo de saúde, que ontem 
foi dado ordem de início às obras aqui no assentamento Monte Pio, e que como um assentado 
fica muito feliz. Alegou que parabeniza o Tino pelo assentamento e que sempre dizem que o 
Movimento Sem Terra fez parte sim e tá fazendo parte do município, porque se lembra e o 
vereador Marli Castro hoje secretário, juntamente com mais os assentados da Itapuí, criaram 
juntamente com o pessoal urbano o Partido dos Trabalhadores aqui no município de Nova Santa 
Rita, e que participaram das emancipações do município. Frisou que hoje é o motivo de muita 
alegria, porque aquela área que foi doada ali até poderia usar pelo lado econômico e dizer que 
é uma área bastante valiosa pro município, por que é uma área próxima ao Centro, porque queira 
ou não queira é um local nobre do município, mas que pra ele a validade maior é a conquista 
que terem, porque aquela área antes de ser um assentamento era uma área improdutiva que tava 
ali sobre o uso de meia dúzia de pessoa, e que se tivesse na mão dessas pessoas jamais seria 
liberado uma parte para fazer o complexo, que então é um motivo de muita alegria e agradecer 
sim os companheiros assentados aqui que tiveram a humildade e a grandeza de discutir e 
destinar aquela área pra esse complexo de saúde que vai favorecer o povo, os munícipes de 
Nova Santa Rita. Falou que então fica agradecido e quer dizer que como Poder Executivo, com 
o governo com todos os partidos, é uma conquista e é uma conquista de todos da base de 
governo e, principalmente, sempre visando a população de Nova Santa Rita. Ver. Leonardo 
Vieira saudou os presentes. Mencionou que essa semana o PDT participou em Porto Alegre do 
seminário, do encontro da Juventude Socialista, onde pela primeira vez em vinte e seis anos o 
PDT faz parte da executiva estadual da Juventude, que isso muito os honra, porque estão 
conquistando o espaço, que tem à frente da Juventude aqui a Nata que é uma menina guerreira, 
que tá sempre lá na volta ali contribuindo pra essa juventude ter um norte nessa nova política, 
porque a política depende do futuro e o futuro são os jovens, que o Renato que é um dos 
presidentes de partido, então depende dessa juventude pra essa nova política. Citou que também 
lembrar que ali nessa nova unidade será feita aí que muito vem a contribuir com a comunidade, 
que são obras de vinte e seis anos, que acredita que é uma das obras mais importantes pro 
município, que é a saúde, e assim como escolas que vem sendo feito, ampliando vagas de escola, 
e que também essa emenda que foram buscar lá, que veio a contribuir pra essa obra junto com 
as emendas muito boas do deputado Marcon, Gugu também, que contribuiu aí com a emenda, 
então pensa que é a contribuição enquanto vereador, compromisso e responsabilidade pro bem 
da comunidade aí, porque essa é a função, sempre buscar o melhor pra todos, que seria essa a 
sua contribuição. GRANDE EXPEDIENTE: Destinado a homenagens aos servidores públicos 
municipais aposentados. Houve acordo de líderes para que um vereador represente a bancada. 
A presidente convidou o vice-prefeito César Bairros para participar da mesa para homenagem. 
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Ver. Leonardo Vieira ressaltou que é uma honra para nós do PDT poder vir homenagear os 
dois aqui, que o PDT é o partido que tem o trabalho como bandeira e também homenagear por 
esses anos todos de trabalho, o seu Francisco que trabalhou na Guarda, cuidava do patrimônio, 
que é o patrimônio não só da prefeitura, mas de toda a comunidade, então guardavam isso aí e 
também foi monitor das escolas, da SMEC, não, foi o seu Jorge que foi monitor, que então 
cuidava das crianças, que também é a bandeira do PDT que é a educação, então justa 
homenagem. Disse que gostaria aqui de parabenizar o vereador Paulinho por ser o proponente 
dessa homenagem, que então espera que gozem dessa aposentadoria, por essa longa 
contribuição que deram pro Município, justa homenagem. Ver. Ildo Maciel da Luz salientou 
que quer agradecer a bancada do PT pelo espaço que lhe cederam pra fazer homenagem pra 
esses funcionários públicos que tão aqui hoje pra receber essa homenagem, uma homenagem 
justa, dum funcionário público, que há pouco falava, conversava com o Chico, conhecido 
carinhosamente, Francisco da Silveira Fraga, que ele dizia: ‘eu trabalhei trinta anos como 
funcionário público, com muito orgulho’, diz o Chico. Falou que também quer parabenizar o 
Jorge Luiz Dutra Beche que tá aqui junto com o homenageado, que tá faltando o Osorinho e o 
Valdir, e que sempre fala e diz isso aí, porque o coração, o pulmão do Município é o funcionário 
público, que isso aí sempre foi e sempre vai ser, que várias experiências de prefeituras que 
conhece, de funcionários públicos, que sempre trabalharam, sempre doaram, se dedicaram ao 
município pra prestar o seu serviço da melhor forma possível pra agradar a população, que esse 
é o papel do funcionário público, trabalhar bem sempre faceiro, e que aqui no município é o 
motivo de orgulho que hoje não tem um funcionário público com salário atrasado, que isso aí é 
um dos deveres duma Administração é trazer o salário do funcionalismo público em dia. 
Declarou que então quer parabenizar aqui um funcionário público também, vereador Paulinho, 
pela indicação, pela moção, de lembrar dos seus colegas e fazer essa homenagem, muito simples, 
mas de coração, que então mais uma vez aqui quer agradecer à bancada e desejar a esses 
funcionário público aqui que gozem a sua aposentadoria, seu tempo, em paz com a sua família 
e se sintam as pessoas que cumpriram com o seu papel, que então agora só resta gozar as suas 
aposentadorias e também é umas pessoas que, sem dúvida nenhuma, que eles são da família do 
nosso município, e da família do funcionalismo público. Ver. Jocelino Rodrigues saudou os 
presentes. Relatou que como esse momento destinado à homenagens, uma forma bem sucinta, 
uma forma rápida, mas de coração, que o PMDB é que vem dar os parabéns aos servidores que 
serviram por muito tempo a este Município, ao seu Francisco que cuidou do patrimônio, que 
quer dizer ao senhor Francisco, que o senhor cuidava do patrimônio, mas o maior patrimônio 
da comunidade, o maior patrimônio da Prefeitura, é o funcionário público, que então têm o seu 
respeito e o respeito da bancada do PMDB e dos vereadores, que então o maior patrimônio da 
Prefeitura são as pessoas responsáveis pela construção diária da instituição, que dedicam ao 
trabalho com responsabilidade cidadã, que então deixa o seu muito obrigado ao senhor seu 
Francisco e ao seu amigo, que pode dizer que é seu amigo, o Jorge, que quer dizer hoje aqui 
dessa tribuna que fica emocionado poder lhe homenagear, porque quando era moleque até no 
seu caminhar, lá no Miguel Couto, aprendia com ele, dedicação, responsabilidade, dignidade, 
que então quer parabenizar e que aproveite a sua aposentadoria, o senhor e o seu Francisco, 
com muito carinho e com muito amor no coração, que dedica muita saúde pra eles e a família 
deles, que aproveitem a aposentadoria, e um muito obrigado por esses anos de trabalho 
dedicados ao município. Verª. Ieda Bilhalva saudou todos os presentes. Enalteceu que como 
funcionária pública aqui do Município tem a honra de dizer parabéns aos colegas, que são 
poucos do quadro de efetivos que estão aposentados, que bom que estão com saúde, porque 
dedica uma vida inteira ao trabalho, e que muitas vezes tem pessoas que não conseguem 
aproveitar a aposentadoria no gozo com saúde, no gozo com a família. Falou que então para ela 
o seu Jorge, suas filhas eram pequenininhas e estudava lá no Miguel Couto, e o seu Jorge estava 
lá sempre presente, era monitor, era guarda, era professor, era psicólogo, era tudo lá naquela 
escola, que então tem uma lembrança muito boa do seu Jorge a vinte e pouco anos atrás 
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monitorando lá a gurizada e disciplinando a gurizada no Miguel Couto, que o seu Francisco não 
teve a honra de trabalhar diretamente com ele, mas que é uma honra. Comentou que os 
funcionários públicos quando tem um reconhecimento e deu a coincidência do colega vereador 
Paulinho ter criado essa lei, e que na época eu estava na presidência da Câmara como vice-
presidente, que vetou essa lei, que pôs essa lei, e não foi a prefeita municipal, porque ela foi pro 
Executivo, retornou pra Câmara, e coube à ela, dentro do regimento, a sancionar essa lei, que 
então ficou assim uma lei criada por um funcionário público e sancionada por uma funcionária 
pública, então ficou de bom grado os funcionários públicos homenagem os colegas. Relatou 
que parabeniza eles, que aproveitem da aposentadoria que agora é colher os frutos do trabalho, 
que funcionário público tem um certo ditado que funcionário público não trabalha, que graças 
a Deus trabalham, como professora, então como professora nem respira, que quando está 
trabalhando, porque se respirar complica, que parabeniza tudo de bom e que é um orgulho para 
essa Casa estar homenageando. Vice-prefeito César Bairros saudou todos os presentes. 
Enfatizou que esse momento, momento de homenagear, uma justa homenagem proporcionada 
pelo vereador Paulinho da Ambulância, e que parabeniza pela indicação dessa homenagem, que 
nasce e chega nesse mundo pelas mãos de outras pessoas, que aprende a caminhar pela mão de 
outras pessoas, que vive a vida inteira na mão de outras pessoas, na escola com os professores, 
no trabalho com os colegas superiores ou subordinados, que até o momento que deixar esse 
plano fica na mão das pessoas, e que os funcionários públicos vivem a vida inteira servindo a 
comunidade. Falou que foi trazido aqui e pela fala, pela verbalização do vereador Gugu, homem 
emocionado pelo tempo que de criança que ele conviveu com o Jorge, e os outros vereadores 
que aqui se manifestaram trazendo seus relatos, que tudo isso fruto do trabalho, fruto do bom 
exemplo do que que é ser servidor público, servir, servir a comunidade, servir os cidadãos, que 
é esse o dever. Disse que sua esposa se aposentou dentro do serviço público municipal, que é 
servidor do Estado através do Banco do Estado do Rio Grande do Sul há vinte e nove anos e tá 
vinte e sete anos aqui no município, que então sabe o que é servir e vê neles dois, estampado 
no rosto deles, nas atitudes que já sabe que fizeram, e os relatos que os trouxeram aqui, que os 
vereadores que lhe antecederam, a representação do que efetivamente é servir a comunidade. 
Frisou que então quer parabenizar junto com os que lhe antecederam e dizer que os exemplos 
deles, as atitudes deles, possam fazer com que os novos servidores, os que estão chegando agora, 
os que vão vir no próximo concurso que tá se avizinhando, o próximo concurso que em breve 
a Fundação LaSalle vai tá trazendo, que esses servidores quando forem empossados possam ter 
na estampa, nos exemplos, na personificação do Chico e do Jorge, como ser um servidor público. 
Disse que parabeniza e antes por derradeiro, mas não finalmente, que quer desejar a todas as 
famílias de Nova Santa Rita uma feliz e abençoada Páscoa, muita saúde, muita paz, muita luz, 
que esse momento de renascimento seja um momento de mudança, de pensar mais num mundo 
mais justo e perfeito através da família, dos filhos, educando os filhos pra que tenha um mundo 
melhor amanhã, que assim seja. Ver. Paulo Vargas saudou os presentes. Declarou que 
aproveitando o início do seus cumprimentos à presidente, que agradece por ter promulgado essa 
lei junto à sua pessoa sendo a senhora também uma servidora pública, que os servidores que 
hoje em tese quem está sendo homenageado nessa Casa são eles, assim como ele talvez no 
futuro, se Deus lhe conceder essa graça de poder gozar da sua aposentadoria, assim como já 
estão gozando das suas, que Deus deu essa graça para eles de ajudarem as pessoas, de 
colaborarem com o Município no crescimento dele, que desde a sua essência, desde a 
emancipação, como seu amigo Chico, que há trinta anos trabalhou nessa comunidade prestando 
o seu serviço, que fica aqui os seus cordiais reconhecimento ao Francisco, ao Jorge, ao Osorinho, 
ao Valdir, que são os homenageados com relação à aposentadoria, por ter conquistado algo por 
direito constitucional desse país, que ainda querem fragilizar essa esfera política maldosa que 
querem esse direito. Mencionou que são homens privilegiados, o Jorge e seu amigo Chico, o 
Chiquinho como conhecem, que para ele é muito gratificante poder homenagear os seus pares, 
assim como vice-prefeito falou, ser servidor é algo muito ímpar no país que vivem, que ser 
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servidor essa palavra vem de servir, o verbo servir, servir alguém, servir a terceiros, isso é um 
privilégio de quem trabalha diante do serviço público, que por isso fez questão de criar essa lei 
para homenageá-los com todo respeito merecido por tudo que contribuíram pela cidade de Nova 
Santa Rita, que fica aqui seus cordiais cumprimentos, e desejar muitas felicidades e 
prosperidade e que aproveitem essa aposentadoria com saúde, que Deus os abençoe. Entrega 
das placas aos homenageados. ORDEM DO DIA: REQUERIMENTO: Ver. Paulo Vargas: 
Justificativa de ausência na Sessão Ordinária de 21 de março de 2018. Aprovado por 
unanimidade. INDICAÇÕES: Verª. Ieda Bilhalva: Foram lidas em bloco. No sentido de que a 
secretaria competente efetue a colocação do telhado na parada localizada às margens da BR-
386, nº 80, em frente à Arrozeira Tabaí. - No sentido de que a secretaria competente analise a 
possibilidade de construir uma academia ao ar livre na Rua Vasconcelos Jardim, próximo à 
Escola Vasconcelos Jardim, bairro Morretes. Aprovadas por unanimidade. Ver. Rodrigo Aveiro: 
Foram lidas em bloco. No sentido de que a secretaria competente construa um refeitório com 
cozinha na Escola Miguel Couto, bairro Berto Círio. - No sentido de que a secretaria competente 
analise a possibilidade da construção de praças com quadra poliesportiva, pista de skate e pista 
de caminhada, nos bairros Berto Círio, Pedreira, Caju, Califórnia, Sanga Funda e Centro. 
Aprovadas por unanimidade. Ver. Ildo Maciel da Luz: No sentido de que o Laboratório 
Bioanalises verifique a possibilidade de instalar um toldo em frente ao prédio para proteger as 
pessoas que aguardam o horário para serem atendidas. Aprovada por unanimidade. Ver. Mateus 
Marcon: Foram lidas em bloco. No sentido de que a secretaria competente efetue a 
revitalização da área externa da Escola Municipal José Bonifácio, bairro Pedreira. - No sentido 
de que a RGE Sul efetue o corte de uma árvore na Rua José Prates Sarmento, em frente ao nº 
103, Centro. Aprovadas por unanimidade. Ver. Jair de Oliveira: Foram lidas em bloco. No 
sentido de que a secretaria competente realize a abertura de uma boca de lobo na Rua A, entre 
os nº 145 e 210, próximo à esquina com a Av. Getúlio Vargas, bairro Berto Círio. - No sentido 
de que a secretaria competente realize a construção de uma boca de lobo na Rua 11 de Abril, 
entre os nº 880 e 921, uma boca de lobo próximo ao nº 454 e outra próximo à esquina da Av. 
Central Sul com a Rua “J”, Loteamento Popular, bairro Berto Círio. Aprovadas por 
unanimidade. Ver. Milton Remelink: No sentido de que a secretaria competente efetue a 
instalação de tachões na Rua Boqueirão do Caju, próximo ao nº 250, bairro Caju. Aprovada por 
unanimidade. Ver. Alexsandro Ávila: Foram lidas em bloco. No sentido de que a secretaria 
competente efetue a instalação de um reservatório de água com pedestal para abastecimento de 
água potável na Vila da Viviane, bairro Porto da Figueira. - No sentido de que a secretaria 
competente realize a implantação de uma creche municipal no bairro Sanga Funda. Aprovadas 
por unanimidade. Ver. Leonardo Vieira: Foram lidas em bloco. No sentido de que a secretaria 
competente realize estudo para ver a possibilidade de o Poder Executivo doar à Corsan um 
terreno no ponto mais alto do bairro Califórnia, para a construção de um reservatório de água. 
- No sentido de que a secretaria competente realize estudo para ver a possibilidade de o Poder 
Executivo doar à Corsan um terreno no ponto mais alto do bairro Caju, nas proximidades do 
antigo depósito de lixo, para a construção de um reservatório de água. Aprovadas por 
unanimidade. Ver. Jocelino Rodrigues: Foram lidas em bloco. No sentido de que a secretaria 
competente efetue a pavimentação da Rua Carlos de Souza Pereira, bairro Califórnia. - No 
sentido de que a secretaria competente verifique a possibilidade de deixar disponível na 
Unidade Básica de Saúde Coronel Olympio uma ambulância no horário de expediente da 
unidade. Aprovadas por unanimidade. PAUTA: PROCESSO Nº 269/18: PROJETO DE LEI 
Nº 004/18 – De autoria do Ver. Ildo Maciel da Luz - Dispõe sobre o Dia Municipal da Família 
na Escola no Município de Nova Santa Rita/RS e dá outras providências. Dada a primeira pauta. 
PROCESSO Nº 270/18: PROJETO DE LEI Nº 005/18 – De autoria do Ver. Ildo Maciel da 
Luz - Dispõe sobre a importância dos pais ou responsáveis serem informados sobre a ausência 
do aluno na escola e dá outras providências. Dada a primeira pauta. EXPLICAÇÕES 
PESSOAIS: Ver. Jocelino Rodrigues frisou que numa forma bem sucinta, vem à essa tribuna 
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em nome do MDB dedicar à comunidade, aos colegas vereadores, uma feliz Páscoa e que a 
semana, não somente a semana seja santa, mas as atitudes de cada um sejam refletidas para que 
as atitudes também sejam, que então quer desejar uma feliz Páscoa a todos, à comunidade, aos 
colegas vereadores e aos servidores da Casa, também uma boa semana. 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 dezenove horas e dez minutos. 
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