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ATA Nº 013/2018 – 8ª SESSÃO ORDINÁRIA – 10/ABRIL/2018 – Aos dez dias do mês de 
abril do ano de dois mil e dezoito, na sede da Câmara de Vereadores de Nova Santa Rita, 
realizou-se a oitava 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 012/2018 foi aprovada por unanimidade. EXPEDIENTE: 
Foi feita a leitura do Boletim nº 010/18 no Expediente. Ver. Jair de Oliveira solicitou a inclusão 
de uma indicação, no sentido de que a secretaria competente estude a possibilidade de colocar 
placas de sinalização indicando os sentidos das vias no trevo da Califórnia, Avenida Santa Rita, 
bairro Califórnia. Acatada. COMUNICAÇÕES DE LIDERANÇAS: Ver. Alexsandro Ávila 
saudou todos os presentes. Declarou que, primeiramente, vem à essa tribuna falar do evento de 
sexta-feira, do aniversário do Delegado Ranolfo no parque de Exposição em Esteio, aonde que 
teve várias lideranças juntos no aniversário, onde tinha mais de mil e quinhentas pessoas, aonde 
foi um evento que deu pra mostrar que o PTB tá com muita força e caminhando aí rumo ao 
Governo do Estado, que também teve presente lá o deputado Santini, pré-candidato a deputado 
federal, e também o pré-candidato a deputado estadual o vereador Santana, onde vai, se Deus 
quiser, ter o privilégio de poder trabalhar pra duas pessoas diferenciadas aqui no município de 
Nova Santa Rita, e que assim mostra um pouco aí o partido do PTB trabalhando unido e forte. 
Disse que também hoje recebeu, vai ter a liberdade de falar um pouquinho do belo trabalho que 
a Kátia vem fazendo no Loteamento Popular, que vem batalhando, lutando pelas pessoas que a 
procuram, sempre tentando o melhor, e numa dessas tuas caminhadas procurou o vereador Alex, 
onde pediu que fizesse um abaixo-assinado referente a troca da parada em Canoas, que fez, 
entregou o abaixo-assinado e hoje teve uma conversa com ela, que a sua insatisfação com esse 
vereador aonde entendeu que esse vereador não tinha dado realmente a atenção que esse abaixo-
assinado merecia, que a atenção que ela merecia por ter se empenhado tanto, mas que acha que 
explicou na conversa, que é bom até ter esse diálogo aí, porque lhe pegou de surpresa aonde 
aquele dia, naquele evento lá, aonde o vereador Leonardo alugou uma micro e levou eles lá pra 
fazer essa manifestação lá no Centro de Canoas, e que foi como apoiador lá do vereador, que 
viu o abaixo-assinado que não tava encabeçado com o seu nome, e que achou totalmente 
indelicado da sua parte lhe perguntar, que então dessa forma deixou ela com toda a liberdade 
de passar aquele abaixo-assinado, mostrar o seu trabalho e de maneira nenhuma quis atrapalhar, 
que só simplesmente quis deixar ela à vontade, porque ali tinha outro vereador junto que 
também tava se empenhando bastante pra que isso ai acontecesse, mas que independente disso 
aí o abaixo-assinado tá aqui na sua mão com mais de mil assinaturas aí, que vem acompanhando 
e vê seu empenho e pode dizer que bateu várias portas, que tiveram reunião com Metroplan, 
tiveram reunião com ViaNova, todas alternativas que tiveram que bater, que fez a manifestação 
no outro dia onde trancaram lá também pra fazer uma manifestação pra poder chegar isso ao 
prefeito Busato que é do seu partido, mas que infelizmente a política leva até uma etapa onde 
cabe ao vereador, que infelizmente daí pra diante é os órgãos competentes que infelizmente não 
tem a mesma visão que tão conversando com a população, que tá sentindo o anseio da 
dificuldade que foi aquela parada de ônibus, a dificuldade que é o transporte público. Frisou 
que então dessa forma esse vereador briga, vem aqui e expõe seus sentimentos com verdade, 
que então dessa forma aí que queria dizer para ela que mesmo se pegar esse abaixo-assinado na 
sua mão, que batalhou, correu, brigou, mas infelizmente não consegue avançar o sinal, que é 
barrado mais adiante e quem deveria realmente, que acabou o tempo, mas o relógio tá louco lá, 
mas que tudo bem, volta a falar depois, que reconhece o seu trabalho. Ver. Leonardo Vieira 
saudou os presentes. Explanou que ontem estava assistindo uma reportagem que muito lhe 
preocupou, que a presidente como bióloga, que viu uma reportagem sobre as águas do Rio dos 
Sinos e eles têm um aparelho que mede a qualidade da água que vai uma escala até cinco, e que 
a água do Rio dos Sinos ela tá com quatro ponto trinta e seis, que então ela nem pra balneário 
ela serve, nem pra se banhar, e que a preocupação deles que mesmo com tratamento de água 
ela não é potável, ela não está potável mesmo com todo esse tratamento que ela recebe pela 
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Corsan ou pelos órgãos que tem responsabilidade desse tratamento, que inclusive fizeram uma 
pesquisa sobre os peixes que são consumidos desse rio, eles recebem muitos metais pesados e 
esses metais pesados, ao ser consumido esse peixe pelo ser humano, esse peixe, esse metal vai 
direto pro cérebro, que não tem que fazer, que então até proporia aqui pros colegas vereadores 
de formarem uma comissão, porque aqui em Nova Santa Rita consumem a água captada pelo 
Rio dos Sinos, e que é preocupante a quantidade de produtos químicos e esgoto que é tirado 
nesse rio, que é água que mantém a população, então acha que seria interessante aqui formarem 
uma comissão e discutirem com esses outros municípios que a cidade faz divisa, que é Sapucaia, 
Esteio, Canoas, pra discutirem maneiras de evitarem e diminuírem esse dejeto que são atirados 
no rio. Falou que aproveitando também a fala aqui do colega Alex, referente ao trabalho que a 
Kátia fez lá, recolher aquelas assinaturas, que infelizmente se empenharam, mas pensa que 
ainda não se deram por vencido naquela questão da parada e poderíamos até convocar algum 
vereador também da base lá, , porque teve assistindo e seguidamente vai em Canoas à noite, 
que passa ali, um dia passou era noite, tava chovendo, e o pessoal ali não tem condição deles 
ficar ali, que sabe que não podem também serem responsáveis de começarem a pressionar o 
prefeito, que daqui a pouco ele achar que por A ou B que ele tem que botar esse pessoal lá na 
rodoviária do outro lado, que também seria uma irresponsabilidade dos vereadores, mas que 
acredita que conversa tudo se acerta e o principal beneficiado nessa situação é a comunidade 
que tá usando aquele espaço ali pra embarcar nos ônibus. Justificou que outro dia até tinha no 
Facebook ali uma pessoa marcou que eles botaram a parada em cima do piso tátil, que é onde 
tem até inclusive tem uma escola ali que é de cego, que é de deficientes visuais ali, e eles usam 
aquele caminho pra acessar o centro ali e que ficou ruim aquilo ali, então pensa que novamente 
todos os onze vereadores, junto com os vereador de Canoas, poderiam discutir uma situação 
melhor pra esses usuários do ônibus, que então seria essa sua contribuição. Ver. Jair de 
Oliveira saudou os presentes. Relatou que hoje pela manhã estiveram juntamente com mais 
vereadores e a presidenta, assinando o contrato da nova empresa de ônibus que vai se instalar 
no município de Nova Santa Rita, que daí conversando com os colegas lá e dizendo que 
achavam que ia demorar mais, porque não é fácil desmontar com a máfia que nem era aí e trazer 
outra empresa, que pra ver que apareceu uma de tantas que tem, que o boicote é grande, que 
então vê assim com os esforços somado junto, que valeu a pena chegar onde é que estão 
chegando, que o esforço dos vereadores. Citou que se lembra que nas redes sociais rolava crítica 
aos vereadores, à prefeita, enfim, aquele que usa redes sociais que ia lá e dizia que não é assim, 
é assim, não é assim, e que tem sangrando ali um ano e meio, quase dois anos, mas sempre os 
colegas com a cabeça erguida e não desistindo que sabiam que ia chegar a hora e o tempo de 
dar mais qualidade de vida também, que se diga, pro povo de nova santa-ritense que merece 
uns ônibus de melhor qualidade, um transporte coletivo de melhor qualidade. Ressaltou que 
então aqui, de todo modo, parabeniza os vereadores, a prefeita, a chefe do Executivo que 
comanda muito bem essa cidade, que juntamente com o vice-prefeito e a base que integra o 
governo, e as pessoas que trabalham no governo, que os cidadãos que tão vendo que cada vez 
Nova Santa Rita, que diz sempre em espaço pequeno, mas é passos largos que tá dando, que se 
sair por aí tudo vê obra, loteamentos, por tudo quanto é lugar, que isso é bom, é bom, mas lá na 
frente que estão se preparando, futuramente já com a empresa de ônibus nova aqui pra dar um 
transporte coletivo de qualidade. Disse que vendo atentamente os vereadores aqui falando lá 
daquela parada, aquela polêmica lá de Canoas, que às vezes não dá certo, às vezes querem fazer 
aqui em Nova Santa Rita e também não dá certo, às vezes os caminhos é outro, que sabe o 
esforço dos vereadores, aqui também isso não dá pra fazer, que tem que ser assim, tem que ser 
assado, então às vezes nem tudo é como quer. Disse que vai dizer uma coisa e falar liderança 
sabe falar bem, que levou trinta anos pra hoje ser líder do seu partido, do Partido dos 
Trabalhadores, com a confiança do Executivo e dos quatro vereadores que integram a minha 
bancada, que o Tino que foi do movimento sabe, que não forma do dia pra noite, levou trinta 
anos dessa vida, começou nas associações e isso e aquilo, pra chegar em liderança, e que sempre 
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diz, ser líder não é fácil, e está falando de quem, do líder maior que hoje tá lá, mas amanhã tá 
nas ruas, mesmo preso tá com quarenta e oito vírgula oito por cento de intenção de voto, que já 
pensou se tá solto. Destacou que então quer aqui desejar uma grande semana e rapidamente, 
tem trinta segundos, pra dizer que andou visitando as obras no município, que está em 
andamento todas, o trevo da Califórnia, Rua do Ipê, Rua Pinheiros, que devagarinho tem se 
assentando e cumprindo, não com promessa que ninguém é santo, mas com os compromissos 
de campanha que essa coligação fez lá em dois mil e treze e continua agora em dois mil e 
dezesseis com o novo mandato. Verª. Ieda Bilhalva saudou todos os presentes. Enalteceu que 
ontem esteve participando, aí o seu colega Tino, ontem esteve participando então do lançamento 
da pré-candidatura do presidente do PRB, Flávio Rocha, em Porto Alegre, onde tinha, se lotou 
a Câmara de Vereadores de Porto Alegre, um grande público do PRB prestigiando então o 
lançamento do pré-candidato Flávio Rocha, mas que como um bom político festeja isso aí ao 
mesmo tempo fica triste, porque jamais vai negar suas origens e seus ideais, e que não poderia 
deixar de registrar sua análise do que vem observando nos últimos tempos dentro do cenário 
político brasileiro, que tiveram um presidente que proporcionou luz elétrica a milhares de 
brasileiros, sonho longínquo de muitos, muitas pessoas tinham muitos sonhos de ter energia 
elétrica que era impossível, ou vendiam toda a terra pra pagar essa energia elétrica ou vinha do 
Governo Federal, o que aconteceu com o Projeto de Luz para Todos, milhares de brasileiros 
foram privilegiados com esse projeto, aquisição da casa própria, aquisição duma geladeira e 
duma tv, pequenas coisas que talvez pra muitos aqui, mas tão importante pra classe pobre do 
país, acesso aos cursos universitários realizando o sonho de milhares de brasileiros que não 
tinham acesso à faculdade e com o governo do PT, o governo Lula, tiveram. Colocou que daí 
vai a julgamento e preso por um bem que nem está em seu poder e não podendo se defender em 
segunda instância, que não se observou também a gravidade desse caso, porque isso vai cair 
sobre todos os brasileiros, que não terão mais essa condição de defesa em segunda instância, 
onde se quebrou uma vez a constituição. Disse que respeito as ideias, os ideais e os valores de 
cada um, mas não pode deixar de registrar sua indignação quando vê que um governo congela 
verba da educação e da saúde por vinte anos, que estão frente a um paradigma muito difícil, 
que ontem estava sentada com a secretária da Educação e está se preparando uma grande 
dificuldade, tanto para a educação como para a saúde, vinte anos de congelamento dessa verba, 
que imagina o que os municípios vão fazer. Descreveu que ontem aqui, em que no município, 
esse ano, tiveram um acréscimo de quinhentos alunos da rede pública, e que como vai se fazer 
isso, com o orçamento do ano passado, uma reforma previdenciária ela que desestabiliza os 
trabalhadores e desestimulam os jovens a encararem o mercado de trabalho, incentivando a 
marginalização, uma reforma da educação em que retira dos educandos instituições do direito 
de participar da vida sociológica do seu país, que quando pretende se extinguir as leis número 
dez mil seiscentos e trinta e nove e onze mil seiscentos e quarenta e cinco da LDB, onde essas 
inclui a história e cultura afro-brasileira e povos indígenas, que a escola deve estar atenta ao 
seu papel social, permitir ao aluno vivenciar o aprendizado da convivência e o respeito às 
diferenças, são da história e cultura, formada a partir de uma construção vivida e necessárias 
para sua formação cidadã. GRANDE EXPEDIENTE: Ver. Ildo Maciel da Luz saudou todos 
os presentes. Enfatizou que vem à essa tribuna pra dizer que hoje tá muito feliz, porque 
conseguiram dar um passo à frente na questão do transporte público do município, que sabem 
que a população vem castigada por vinte e poucos anos por um transporte público inadequado 
aqui no município e que tiveram sim uma grande luta pra conseguir, com o trabalho do 
Ministério Público, um apoio do Ministério Público, que conseguissem contratar uma empresa 
que venha trabalhar no município e, sim, dar um transporte público de mais qualidade pra 
população de Nova Santa Rita. Comentou que sabe que, quantas vezes falou aqui na tribuna 
quando apresentavam aquele projeto que sabiam que o momento que fosse contratar um 
transporte municipal as pessoas, sim, iam vim para cá com essa empresa e iam pegar o push, 
como dizia o seu pai, do município, e que sabem que a empresa aí de Montenegro tem sim o 
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direito de fazer o transporte intermunicipal, vim pegar aqui no Centro que é barbada e levar pra 
Nova Santa Rita, que então essa é a realidade, não adianta esconder, mas que espera que com 
esse conta de seis meses que foi assassinado hoje, que dentro dos próximos cinquenta dias, por 
aí, essa empresa já teve aqui no município trabalhando, que vão enfrentar dificuldades no início, 
vão, porque sabem que os grupos de monopólio, que o Gugu sabe bem já trabalhou em empresa 
de ônibus, que fizeram de tudo para boicotar, fizeram de tudo, mas que felizmente hoje foi 
assinado o contrato e espera que dê a resposta pra população que ela merece, sabendo que tem 
várias demandas, que vai depois nas explicações pessoais vai entrar, porque é só um tema que 
fala no grande expediente, mas se prefeita Margarete, os partidos que trabalha junto tem sim 
trabalhando de manga arregaçada pra que melhore a situação do povo de Nova Santa Rita. Disse 
que então é dessa forma que como vereador do Partido dos Trabalhadores, mas já isso aí é uma 
demanda que vem de arrasto de anos, de anos, e que agora tomara que consigam a botar, colocar 
em prática pra que as coisas melhorem. Ver. Alexsandro Ávila saudou os presentes. Afirmou 
que vem mais uma vez na tribuna, escutando aí os vereadores da base do governo e falando 
sobre o transporte público, a empresa que assinou o contrato e aí perguntou pra vários 
vereadores qual é a empresa que assinou o contrato com a Prefeitura da sua cidade de Nova 
Santa Rita, que não teve resposta, ou teve resposta dum, ou teve resposta do outro, mas não 
bateu, e que aí se preocupa, se preocupa muito porque hoje a comunidade não sabe qual é a 
empresa, quantas empresas concorreram realmente, e dia dezessete essa empresa já tinha que 
tá atuando no município e que agora vê mais cinquenta dias, que o vereador da base do governo, 
vereador Lebrão, informando aí os vereadores da oposição que é mais cinquenta dias pra essa 
empresa aí começar a atuar no município. Colocou que aí vê que dia dezessete teria que tá 
atuando no município já, onde vê o usuário do transporte público mais cinquenta dias com 
aquela dificuldade da roleta, e aí vê uma boa intenção da prefeita, uma boa intenção do 
secretário, que acha que podia ter acelerado muito, isso já vem há mais de dois anos esse 
vereador aqui brigando, entrando com projeto aqui nessa Casa e agora, dois anos depois, vem 
aí a prefeita, puxa a responsabilidade pra ela, mas aí vem mais cinquenta dias, mais sessenta 
dias o pessoal que usa o transporte público penando com aquela segunda roleta. Falou que acha 
que se ela quer mesmo puxar essa responsabilidade que tire aquela segunda roleta, que aí sim 
fica mais sessenta dias esperando essa empresa entrar, isso sim é resposta e respeito pra 
comunidade, não vim aí em redes sociais e dizer que fez sim, que assinou o contrato, mas vai 
demorar mais sessenta dias, que as pessoas que usam o ônibus sabem o que é que é um dia a 
mais com aquela roleta, sabe a dificuldade que é, então se quer puxar a responsabilidade, puxa 
sim, que assinem contrato com a empresa, não vai poder atuar dia dezessete, mas vão tirar a 
segunda roleta pro pessoal aí ter um respeito pra usar o transporte e em sessenta dias vai ter um 
ônibus novo, isso sim é responsabilidade, que agora não vem dizer que tão sangrando, que tão 
lutando, que quem quer lutar e sangrar pode fazer sim muito pelo transporte público e acelerar 
esse processo aí, que felizmente vão esperar mais sessenta dias e tomara que aconteça, porque 
não viu o nome da empresa, não viu nada ainda, que isso aí tá tudo só com os vereadores da 
base do governo, não entende isso aí. Citou que é vereador da comunidade, briga por cada 
pessoa que vem lhe solicitar um pedido na comunidade, e hoje é enxergado como vereador da 
oposição, vereador contra o governo, que não, se vem me pedir alguma coisa e vai lá lutar, que 
quer o melhor pra todos, assim que essa bancada do PTB deveria ter respeito, respeito pela 
Administração, porque trabalham por toda comunidade, pelo bem-estar da comunidade, que 
então é assim que essa bancada se posiciona, sempre o que for bom essa bancada vai tá sempre 
lutando e dando condições pro melhor, que não importa o partido, isso já falou várias vezes, até 
na conversa com a prefeita, que o que for bom esse vereador sempre vai tá posicionado pro 
bom, e isso aí desse projeto vim assinado dessa forma dificultando mais sessenta dias não 
concorda, que acha que não é realmente querer dar resposta ali positiva pra comunidade que 
tava ansiosa com esse dia dezessete. Ver. Jocelino Rodrigues saudou os presentes. Relatou que 
como é um assunto só, e o assunto que os colegas vereadores estão puxando é a questão do 
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transporte público, que quer agradecer o Executivo pelo esforço, confessa que ficou surpreso 
quando soube que sete empresas participaram da questão do transporte público municipal, que 
na sua opinião achou que iria aparecer umas três ou quatro, mas pra sua surpresa sete, isso é 
bom. Explicou que o projeto que a oposição apresentou que era a questão do não ao transbordo, 
melhorias nos ônibus, ônibus no horário, e ônibus com acessibilidade, que acredita que vai ser 
atendido, a base do governo, ao ano passado sim apoiou a prefeita Margarete pela questão que 
acreditou sim que a empresa prestadora de serviços da Metroplan iria fazer um bom trabalho e 
não fez, que infelizmente não fez, e não está fazendo, diga-se de passagem, que quanto à questão 
dessa nova empresa, até onde sabe a Expresso Charqueadense, que já atende a cidade lá de 
Charqueadas, a única coisa que lamenta disso é a questão dum trabalho tão árduo das pessoas 
que se empenharam nessa situação, que é um projeto de vinte e cinco anos que nenhum prefeito 
teve a coragem de fazer, o porquê deixar à portas fechadas, porque não expor se é bom, porque 
não expor pra comunidade, porque não expor pro Legislativo, pra que todos mantenham-se a 
par disso, que todos aqui os onze vereadores vão fiscalizar, vão ter o direito de fiscalizar, são 
linhas municipais, então tem que saber o que está acontecendo, que não é mérito de A, ou de B, 
ou de C, foi um trabalho do Executivo, foi um trabalho de pessoas que se empenharam, então 
nessa parte de praticamente esconder nisso não concorda, mas que parabeniza a todos que se 
empenharam, é uma realidade, vai acontecer, vai ser fiscalizado, que essa empresa vai ter esse 
vereador como usuário também e aguardam aí a partir do dia quinze de maio pra que as linhas 
comecem a funcionar no município. Ver. Leonardo Vieira relatou que voltando então à tribuna 
e como assunto então é o transporte e como colega disse ali até agora não fechou o nome da 
empresa, é Expresso Charqueadas o nome da empresa que e ganhou esse contrato emergencial, 
que não é a licitação, é contrato emergencial, e Gugu quando se fala que são sete não teve, pior 
que não teve sete interessados, só teve o Expresso Charqueadas, só que o Rogério quando 
chegou quando bateu os quarenta e cinco que terminou o jogo, quando terminou os quarenta e 
cinco o Rogério chegou, porque teve um grande blefe do transporte aqui metropolitana, porque 
sabe que aqui quem manda é o Osório de Jesus, que o transporte metropolitano, então eles 
fizeram um boicote muito grande contando que não iria aparecer ninguém, que então apareceu 
só o Expresso Charqueadas, foi a única proposta que apareceu, então quando deu os quarenta e 
cinco e terminou o jogo o Rogério bateu na porta pra deixar a carta dele, já não dava mais. 
Justificou que então esses cinquenta dias não é um valor, são dias estimados, que pode ser 
menos, porque essa empresa agora, que acha que foi a semana passada, a semana retrasada, 
aprovaram o contrato emergencial, então teve que ser sancionado pela prefeita pra ser chamada 
essa empresa, que hoje foi assinado o contrato, a partir de hoje ela vai ter que se instalar na 
empresa, aliás se instalar na cidade,  montar estrutura, a logística dela, pintar os ônibus 
conforme a cor, o nome também da empresa que vai ser colocado, a empresa, a pessoa jurídica 
Expresso Charqueadas, mas que ela vai ter o nome fantasia na cidade aqui, que  pode ser 
Expresso Santa Rita, alguma outra coisa, o nome fantasia pra identificar a linha de ônibus 
municipal, que então vai ter que ser feito toda essa adequação, provavelmente todo o quadro 
será da cidade, provavelmente todo quadro será da cidade, que vê um bom negócio, e são ônibus 
com no máximo doze anos de idade, metade com acessibilidade e ar condicionado e, como diz 
o Gugu, vão vamos poder fiscalizar, vão poder opinar, que a comunidade vai chegar e vai dizer 
assim: ‘bah, o ônibus não passa na minha localidade’, ‘tem menos ônibus’, ‘bah, no horário que 
eu preciso não tem ônibus’, que os onze vão poder adequar essa grade de horário. Enalteceu 
que vê uma boa oportunidade nesses vinte e seis anos de Nova Santa Rita, de cidade, enquanto 
cidade, depois de deixar de ser o Segundo Distrito e depender de tudo de Canoas, que vão 
começar a ter a vida aqui, começaram com o transporte municipal que quem vai reger vai ser o 
Executivo e o Legislativo vai fiscalizar, que seria essa a minha contribuição, então. Ver. Milton 
Remelink saudou todos os presentes. Ressaltou que tá muito contente, tá muito contente, que 
hoje tiveram uma reunião com a prefeita e os vereadores e foi assinado, sempre lutou, os onze 
vereadores, e passou trabalho, eles estiveram aqui dentro e não respeitaram, que o Rogério 
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pessoalmente, saia na rua aí, lhe desculpe, que foi um que sofreu muito, sofreu, mas não baixou 
a crista, sabia que era certo, que tava unido e tão unido aqui dentro, graças a Deus que faltam 
sessenta dias, graças a Deus, quanto tempo vem rolando isso aí, quanto tempo o povo vem 
sofrendo no dia a dia, e que vai faltar só sessenta dias pra vim ônibus novos pra cá, que eles 
prometeram tirar a roleta, prometeram, vai vir com o ar-condicionado, que o povo merece isso 
aí, é um trabalhador, Santa Rita merece isso aí, que tão cansado, há quantos anos tão sofrendo 
com esses ônibus no dia a dia, hoje brincou lá no meio dos seus amigos que quer um ônibus 
três dias pra lhe carregar porque anda de ônibus, vereador de anda de ônibus é ele, que teve 
muita gente que deu risada, que é o Cabeludo, agradece a Deus, e agradece a Deus os 
companheiro vereadores e a prefeita, que pegaram junto, que não tava fácil, mas tá chegando a 
hora, tá chegando a hora. Anunciou que os vereadores que vem aqui que falam eles têm razão, 
era pro dia dezessete, mas nem tudo dá certo, mas que vão aguardar mais um pouquinho que 
vai dar certo, que pros vereadores é uma vitória, não é uma derrota, porque o que passaram aqui 
dentro sabem e tá vindo com o tempo e alegria tá vindo. Disse que não tão aqui para discutir 
um contra o outro, não, é vitória dos onze vereador pra saber que tão unidos, que nessa Casa 
tem vereador, tem presidente e tem o povo que cobrou, que ficou muito triste nas primeiras 
vezes, os caras chegavam: ‘Cabeludo, tu foi contra’, não, que nunca vai ser contra o povão, 
porque é o povão, anda de ônibus e tem orgulho, que hoje muita gente o entende, e quando 
chegar esses ônibus novos aqui, se Deus quiser, através da comunidade, através do vereador, 
através da prefeita, do secretário, que não pode deixar de falar no Rodrigo Battistella, um lutador, 
um guerreiro que foi atrás, é bom todos os partidos da coligação que tem aqui, mas partido do 
PTB também votaram e correram atrás, por isso que todos tão de parabéns e vão se unir, e vão 
esperar um tempinho que tenho certeza que vai chegar esse ônibus. Comentou que o vereador 
aqui que briga e na tribuna tem que ter sempre uma pra dar uma cutucada, e que gosta de cutucar 
o vereador, que o Alex que é seu amigo, mas tem que dar parabéns pra eles também, que eles 
tavam junto, que a vitória é do vereador, mas a vitória é do povo lá fora, pode ter certeza, vai 
ter orgulho de sair de Santa Rita e dizer que lutaram e conseguiram, porque quem tinha dinheiro 
não os derrubou, os onze vereadores não derrubaram, porque se não votasse não ia acontecer 
isso aí, e que os grandão que vieram aqui todo bonitão aonde que eles tão, acharam que não ia 
aparecer uma empresa pra assumir isso aqui, mas apareceu e o seu Rogério tá correndo atrás, e 
agora foi tarde. Disse que agradece de coração e que vai dar certo, Santa Rita cada vez vai 
melhorar, que hoje defende a prefeita Margarete, vai defender sempre e amanhã ou depois quem 
assumir vai ter a chance, que vai cobrir também e vão cobrar pro resto da vida. Verª. Ieda 
Bilhalva declarou que gostaria aqui de registrar a sua satisfação de hoje estar participando da 
assinatura junto com a prefeita municipal e vereadores da base do governo, da assinatura, então, 
com a empresa de ônibus que vai prestar serviços pra comunidade de Nova Santa Rita, que 
julga como um ato de coragem, porque o que a prefeita tá fazendo é um ato de coragem, assumir 
a bronca dum transporte público, que era muito fácil jogarem essa responsabilidade pra 
Metroplan e não puxar para o Executivo essa responsabilidade, que em primeiro momento essa 
responsabilidade veio para o colo dos vereadores, sendo que não havia necessidade disso, mas 
por alguns projetos institucionais que entraram nessa Casa foi se criado a necessidade então de 
puxar essa responsabilidade para os vereadores, e quando o vereador Cabeludo fala que a 
responsabilidade e a cobrança estava em cima dos onze vereadores, que sofreram aqui nessa 
plenária desacato de cidadãos que julgaram e quiseram aqui condenar e ameaçar, ameaçar a 
bater nos vereadores, que foi humilhante aquela sessão do dia, nos primeiros dias aqui de 
fevereiro de dois mil e dezessete, aonde ficaram à mercê de uma comunidade enfurecida aqui 
nessa plenária, induzida e enfurecida contra eles e que sofreram sim, sofremos no dia a dia 
quando se pega o ônibus e se ouve o ti-ti-ti, que quando a sua filha que todos os dias precisa 
trabalhar em Porto Alegre pega uma linha de ônibus e lá dentro do ônibus ela vê citarem o seu 
nome: ‘a vereadora Ieda é incompetente’, ou ‘ela é acoberta os projetos da prefeita’, mas que é 
com prazer que só acoberta os projetos corretos, porque em momento algum sabiam que aqueles 
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projetos que entravam aqui na Câmara por quatro vezes não era constitucional, e que não teve 
medo de entrar com requerimento nessa Casa pedindo pra retirar aquele projeto, porque já 
respondeu pra alguns vereadores aqui, que é mulher do sexo feminino, parece que a cada dia 
tem que provar competência, mas se tem uma coisa sabe é coragem, que isso não lhe falta e a 
cada dia que entra nessa Câmara aqui adquire mais coragem, coragem pra tomar as decisões 
com competência e a coragem, essa coragem traz da prefeita Margarete, que trabalha muitos 
anos juntas, que ela é sim uma prefeita de coragem, porque assumir um compromisso dum 
transporte coletivo nas atuais condições que está sumido é um ato de coragem, e que no dia 
dezessete de abril estava programado pra se ter essa empresa contratada e não para essa empresa 
estar prestando serviços, porque precisa essa empresas se instalar, que nem citou o vereador 
Leonardo, criar logotipo, ter as instalações adequadas aqui dentro. Falou que estão de parabéns, 
que o povo de Nova Santa Rita, os onze vereadores que fizeram essa luta na rua, e da base que 
foram os mais condenados e sacrificados nesse projeto. Ver. Renato Machado saudou os 
presentes. Frisou que como esse espaço é permitido falar de um assunto só, que também vai 
fazer o uso do seu espaço para falar um pouco do transbordo, que essa longa história do 
transbordo que começou lá em janeiro de dois mil e dezessete, que já tão aí praticamente de 
quinze pra dezesseis meses de sofrimento da comunidade, e que tiveram a coragem e aqui vê 
esse lado muito positivo, tiveram a coragem de ir, e não pode deixar de agradecer aqui o 
Ministério Público, porque se não fosse Ministério Público e os onze vereadores dessa Casa se 
reunirem junto com promotor pra que desse andamento nos processos estariam até agora dando 
continuidade naquele transporte que é o que atualmente tá funcionando. Citou que se lembra 
bem que tiveram naquele momento solicitando o fim do transbordo, que com essa mudança que 
vai demorar em torno de cinquenta dias, mas tá mais próximo pra quem esperou dezesseis meses, 
mais cinquenta dias passa rápido, o fim do transbordo, que o fim da segunda roleta que deve 
sair também agora com a empresa nova sai a segunda roleta porque não é mais necessária, o 
cumprimento de horário e a qualidade no transporte que tá dentro do contrato que vai melhorar. 
Elencou que entendem, e aqui quando vê a discussão, esse Expresso Charqueadas que vai ter, 
diz na matéria, na divulgação da Prefeitura, a enquete do nome, três nomes são escolhidos pela 
comunidade pra que possa então tem o nome da empresa que vai trabalhar a nível municipal, 
mas que isso lhe preocupa mais uma coisa, que tão tratando com todas as tratativas e poder que 
podem fazer é tentar melhorar o transporte municipal, mas que os problemas não ser todos 
resolvidos só com o transporte municipal, porque o estudo fala que oitenta por centos das 
pessoas vão pra Canoas e trabalham fora do município, que não adianta dizerem assim que 
resolveram o problema do município com ônibus no máximo de oito anos de vida útil, um 
percentual da frota com ar-condicionado e que resolveram o transporte no município Nova 
Santa Rita, que tá longe disso, vai continuar os problemas nas linhas intermunicipais e aí vão 
dizer e não podem virar as costas e lavar as mãos e dizer que não é compromisso deles, que é 
sim também responsabilidade da Câmara de Vereadores do município fiscalizar e pressionar a 
empresa ViaNova, a Metroplan, que vão continuar fazendo e mandando e abusando no 
transporte intermunicipal, que transporta oitenta por cento da comunidade pra fora do município, 
que essa é a sua preocupação, que tem avançando com melhoria na lei municipal, e com certeza 
vai melhorar pra vinte por cento da população que anda dentro do município, mas e os outros 
oitenta, será que a Metroplan e a ViaNova vai continuar chovendo dentro dos ônibus, vai 
continuar a superlotação, vai continuar as brigas diárias que tem no município, que tem que 
começar a preparar e pensar que isto tá bem ali, assim que entrar e resolver o problema 
municipal e não podem, como legisladores dessa Casa, não podem dizer, representantes do povo, 
dizer que não é compromisso deles, que é sim e tem que assumir também o compromisso das 
linhas intermunicipais que atende essa demanda da comunidade que sai para trabalhar fora do 
município e precisa nas primeiras horas da manhã e no final da tarde um transporte digno, e que 
esse transporte não é de competência do Município, mas tem o dever como vereador, como 
prefeito, como vice-prefeito, de tentar dar uma qualidade melhor pra esses moradores. Afirmou 
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que não tá tudo resolvido não, isso vai melhorar um índice pequeno dessa cidade, porque no 
contrato que regra o Município vai fiscalizar e a Câmara vai fiscalizar, e a Secretaria de 
Transporte também, fiscalizar a qualidade do transporte do município, mas que vão ter que 
pressionar junto também à Metroplan e à ViaNova pra que possam ter um transporte também, 
pra oitenta por cento da comunidade que se desloca pra outros bairros, que também possam ter 
essa melhoria, que sabe que a segunda roleta não vai ter porque não é necessário, o transbordo 
não vai ter mais porque agora vai ter o transporte municipal, cumprimento do horário é uma 
questão bastante importante pra continuar fiscalizando e a qualidade dos ônibus que lhe 
preocupa, portanto, isso é o primeiro passo do desenvolvimento pra melhor o transporte, mas 
que vão ter que lutar nessa Casa pra dar o melhor transporte público. Ver. Paulo Vargas saudou 
os presentes. Relatou que a pauta em questão hoje na sessão é uma pauta antiga pra essa cidade, 
vinte e seis anos sem o transporte de qualidade, sem condições mínimas de um serviço de 
qualidade pra atender a população, que fica lisonjeado em que Administração Pública do 
Município tenha tomado essa iniciativa de trazer um transporte alternativo urbano pra essa 
cidade, mas que também não pode deixar de ver que temos ainda muitas falhas, muitos erros a 
serem resolvidos dentro da cidade no que tange o transporte público coletivo do município de 
Nova Santa Rita, que são sabedores que em cinquenta dias, quando chegar esse transporte aqui, 
são sabedores de que não vão resolver tudo com relação ao transporte coletivo, mesmo porque 
tá muito embaçado ainda essa contratação dessa empresa com as suas responsabilidades e 
atribuições que terão que ter dentro da comunidade pra atender um serviço desse que tem que 
ser de extrema qualidade pra essa cidade. Alegou que fica aqui também a sua crítica quanto ao 
partido do PTB ali, que participou de todas as reuniões, inclusive no Ministério Público, aqui 
nessa Casa, pra que esse transporte se tornasse hoje uma realidade, e que não foram convidados 
pra fazer parte da reunião que aconteceu hoje pra assinar esse contrato, que esse vereador fica 
triste com relação a isso porque na hora da luta esse vereador estava junto, na hora de reivindicar 
e pedir pra que o Executivo Municipal fizesse a diferença, como tem feito dentro do município, 
com relação ao transporte público, inclusive trouxe de Esteio o projeto do transporte alternativo 
que existe lá, que entregou para o secretário Rodrigo Battistella, o ano passado fez isso, porque 
esse vereador se preocupa com essas questões, e no entanto, hoje, se sente excluído diante dum 
evento tão importante de assinar um contrato e não comunicar esse vereador e a bancada do 
PTB, que mais uma vez se sente excluído da Administração e muito triste porque também foi o 
protagonista, junto com a bancada, pra que isso hoje se tornasse uma realidade, que a 
Administração pública está de parabéns, mas fica aqui ressaltado a sua frustração quanto a esse 
convite que não chegou nas suas mãos. ORDEM DO DIA: Ver. Jair de Oliveira solicitou a 
inclusão de um requerimento, no sentido de que seja incluído na Ordem do Dia da presente 
sessão, a indicação do vereador Jair Antônio de Oliveira, que solicita à secretaria competente, 
que estude a possibilidade de colocar placas de sinalização indicando o sentido das vias no trevo 
da Califórnia, Av. Santa Rita, bairro Califórnia. Aprovado por unanimidade. INDICAÇÕES: 
Ver. Jair de Oliveira: No sentido de que a secretaria competente estude a possibilidade de 
colocar placas de sinalização indicando os sentidos das vias no trevo da Califórnia, Avenida 
Santa Rita, bairro Califórnia. Aprovada por unanimidade. Ver. Renato Machado: Foram lidas 
em bloco. No sentido de que a secretaria competente efetue a roçada nas laterais da Av. Getúlio 
Vargas, do trevo da Califórnia até a Empresa InterCement Brasil, bairro Morretes. - No sentido 
de que a secretaria competente efetue o conserto da calçada em frente à Escola Infantil Vó Luiza, 
na Av. Santa Rita. Aprovadas por unanimidade. Ver. Paulo Vargas: No sentido de que a 
secretaria competente efetue o recapeamento asfáltico no pátio da UBS Centro. O autor discutiu: 
Ver. Paulo Vargas ressaltou que quer fazer só um registro com relação a essa sua solicitação, 
senão lhe falhe a memória, já é a terceira vez que entra nessa Casa, em um ano e cinco meses, 
um ano e quatro meses, que inclusive por ser a Secretaria de Saúde a sua segunda casa, que se 
solidariza com a comunidade, a frente daquele posto ali está uma vergonha e isso tem que mudar, 
porque é um cartão postal do município e aquele piso ali tá muito perigoso, aonde uma pessoa 
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cair ali isso pode gerar um processo e um problema muito sério pras pessoas que se machucaram, 
que tá horrível a frente daquele posto de saúde, espera que os vereadores se posicione, e façam 
alguma coisa com relação aquilo ali também junto à Secretaria de Obras, que é isso aí que é o 
que tinha pra dizer, que pede que aprovem esse projeto. Aprovada por unanimidade. Ver. 
Rodrigo Aveiro: Foram lidas em bloco. No sentido de que o Poder Executivo Municipal 
providencie junto aos órgãos competentes de segurança o aumento do efetivo policial no 
Município. - No sentido de que a Vianova analise a possibilidade de fazer a inclusão de uma 
linha de ônibus que passe na Estrada do Picadão, sentido Escola Nova Sociedade, no horário 
das 7h. Aprovadas por unanimidade. Ver. Alexsandro Ávila: No sentido de que a secretaria 
competente realize estudo para a implantação de uma creche municipal no bairro Morretes. 
Aprovada por unanimidade. Ver. Ildo Maciel da Luz: No sentido de que a secretaria 
competente efetue a instalação de um toldo em frente ao posto de atendimento na COOPAN, 
assim como um ponto de acessibilidade para cadeirantes no local, bairro Sanga Funda. 
Aprovada por unanimidade. Ver. Ildo Maciel da Luz e Ver. Jair de Oliveira: No sentido de 
que a secretaria competente efetue a pavimentação asfáltica da Rua Manoel Silveira, Centro. 
Aprovada por unanimidade. Ver. Leonardo Vieira: Foram lidas em bloco. No sentido de que 
o Poder Executivo avalie a possibilidade de reativar o Arquivo Histórico e Museu Emígdio 
Antônio de Oliveira, denominado pela Lei nº 617, de 23 de novembro de 2002. - No sentido de 
que a secretaria competente analise a viabilidade de construir uma lombada, de acordo com a 
Lei nº 9503 - Código Nacional de Trânsito, na Rua Primavera, próximo à praça, bairro 
Califórnia. Aprovadas por unanimidade. Verª. Ieda Bilhalva: Foram lidas em bloco. No sentido 
de que a secretaria competente efetue a construção de uma boca de lobo na Rua Veneza, em 
frente ao nº 644, bairro Berto Círio. - No sentido de que a secretaria competente analise a 
possibilidade de fazer um canteiro central em forma de círculo, entre os aparelhos, na praça da 
academia ao ar livre no bairro Califórnia, um pergolado no mesmo local com exemplares de 
Três Marias nas quatro extremidades do pergolado e quatro bancos em torno do canteiro. 
Aprovadas por unanimidade. MOÇÃO Nº 001/18: De autoria da Verª. Ieda Bilhalva - Em 
homenagem ao 3º Sargento Clandio Fernando Aires dos Santos, por ser o idealizador da 
implantação do CONSEPRO – Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública de Nova Santa 
Rita. Aprovada por unanimidade. PAUTA: PROCESSO Nº 345/18: PROJETO DE LEI Nº 
007/18 – De autoria do Ver. Jocelino Rodrigues - Dispõe sobre a realização de análise das águas 
dos reservatórios das escolas e caixas de água no âmbito do Município e dá outras providências. 
Dada a primeira pauta. PROCESSO Nº 348/18: PROJETO DE LEI Nº 008/18 – De autoria 
do Ver. Jocelino Rodrigues - Dispõe sobre a instalação de banheiros químicos adaptados às 
necessidades de pessoas com mobilidade reduzida ou que utilizem cadeira de rodas e dá outras 
providências. Dada a primeira pauta. PROCESSO Nº 313/18: PROJETO DE LEI Nº 006/18 
– De autoria do Ver. Mateus Marcon - Institui o Dia do Vizinho no Município de Nova Santa 
Rita e dá outras providências. Dada a segunda pauta. PROCESSO Nº 323/18: PROJETO DE 
LEI Nº 014/18 – De autoria do Poder Executivo - Altera os requisitos para ingresso do cargo 
de Guarda Municipal Patrimonial do Anexo II, da Lei nº 687/04. Dada a segunda pauta. 
PROCESSO Nº 324/18: PROJETO DE LEI Nº 015/18 – De autoria do Poder Executivo - 
Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar servidor por prazo determinado. Dada a 
segunda pauta. PROCESSO Nº 325/18: PROJETO DE LEI Nº 016/18 – De autoria do Poder 
Executivo - Cria a Vigilância em Saúde no Município de Nova Santa Rita/RS e dá outras 
providências. Dada a segunda pauta. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Ver. Alexsandro Ávila 
enalteceu que vem mais uma vez a usar a tribuna, e olhando ali agora ali na sua mesa, olhando 
uma postagem dum morador do LotPop, o Alemão do LotPop, onde vê ali um total 
descontentamento dele referente à praça do loteamento, dizendo que o loteamento tá 
abandonado, com vários palavrões até, esgoto a céu aberto com cheiro ruim, que não vai citar 
o mesmo nome que ele citou na sua postagem, mas que vê ali um total descontentamento 
daquela pessoa e demais pessoas também que tão compartilhando, comentando e aonde vê ali 
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um desses comentários perguntando cadê os vereadores de Nova Santa Rita que deveriam tá ali 
fiscalizando, brigando pelo bem estar da comunidade. Disse que concorda, concorda com 
aquelas pessoas ali que botam em redes sociais desmerecendo vereadores que não devem ser 
reeleitos, porque muitos vão lá, realmente vão, que prometem e depois não cumprem, e a 
comunidade tem todo direito de se manifestar, a comunidade tem direito sim de criticar o 
vereador que promete e não cumpre, que trata e não tem palavra, que a comunidade tem todo 
direito, porque chega na época da eleição são os mesmos que vão lá, promete praqueles eleitores, 
buscam voto e depois dão as costas. Enfatizou que então dessa forma aí entende aquela 
postagem do vereador, entende essa postagem do vereador que leu o descontentamento daquelas 
pessoas, viu ali várias curtidas, vários comentários, e que senta, analisa e fica totalmente 
chateado, mas tem certeza que vários vereadores já fizeram várias indicações, vários pedidos 
de providências, não só no LotPop, mas em toda a cidade, como lá em Sanga Funda não é 
diferente, que entra lá na estrada do Marcolino, tem que andar dez por hora, que quantas vezes 
já foi feito pedido de indicação nessa Casa pra ser patrolado, roçada nem se fala, que o mato 
tomou conta da estrada, caminhar de a pé naquele pedaço é um perigo de noite, não é só ali, a 
Deoclécio Rodrigues, Passo da Taquara que tá lá os canos e a promessa do secretário que em 
quinze dias vai fazer a canalização, que tá esperando outra enxurrada d’água, e a água invadir 
a casa daquelas pessoas, que já vêm promessa há muito tempo, que viu aí o vereador Cabeludo 
visitando lá aquela comunidade, há mais de três meses e dizendo que iam fazer ali e até agora 
não tá, tá lá atirado. Falou que aí quando vê um vereador botar lá que os moradores botar cadê 
o vereador, que fica chateado com tudo isso, porque vê o empenho, não só dos vereadores da 
oposição, mas da base do governo, mas infelizmente a máquina não funciona, que não sabe o 
que tá acontecendo que não pode ir lá em dez dias, quinze dias, mas que vai lá e passa em vinte 
dias, mas que promessa, vai lá e faz a promessa pro seu vereador, vai lá e executa, não é difícil, 
faz uma escala, daqui dez dias não pode ir, mas daqui trinta vai, vai, vai e faz, que daí isso aí 
vai ser bom e mostrar que todos vereadores tão aqui preocupado com o bom andamento da 
cidade, com uma cidade limpa, não escutar esses comentários no Facebook aí, que sinceramente, 
magoa o vereador que trabalha, luta, briga, vai no secretário cobra, vai no outro dia de manhã 
tomar café com ele pra ele se lembrar do vereador, que vai na Secretaria da Educação cobrar a 
secretária, como foi aquele dia, e hoje passa aí dois, três meses as crianças sem aula lá, que 
então esse vereador sempre vem buscando o melhor, diz que as crianças caminhando quatro 
quilômetros de a pé, aí diz que a responsabilidade não é do Município, que é sim, tá matriculado 
na rede municipal do Município, há vinte e cinco anos vinha prestando esse serviço, porque 
agora é diferente, que então essas coisas que fica magoado. Afirmou que quando vê a rede 
social dá o máximo, cada um que vem no seu gabinete é bem atendido, que vai no secretário, 
independente de ser oposição ou não, conversa, pede, batalha, e assim dá a resposta pra aquela 
pessoa que lhe pediu, mas ele sabe que ele cansa de lhe cobrar e que cansa de cobrar o secretário, 
e as coisas não funcionam, que então quando vê uma postagem de uma pessoa que é liderança 
lá no LotPop, vê sempre ele fazendo um trabalho social, levantando a bandeira, trabalhando, 
batalhando, que fica chateado porque já viu ele pintando aquela pracinha, já viu ele arrumando 
aquela pracinha, que então acha que cabia à Prefeitura também dar uma parceria e ajudar, dar 
essa mãozinha, pra vez de ter uma crítica ter um elogio, em vez de ter pessoas criticando o 
governo que vão lá e vão elogiar, que a prefeita teve lá, que aproveita que prometeu que ia 
limpar, o secretário prometeu que ia arrumar a pracinha e realmente fizeram, que então é dessa 
forma que esse vereador vem aqui totalmente indignado de não ver as coisas andando. Ressaltou 
que é dessa forma que encerra aí dizendo aí que entende, mais uma vez entendo aquela 
publicação e espera aí que os vereadores da base do governo se empenhem de tentar solucionar 
esse problema, que como vereador da oposição, e mais uma vez conversar com o secretário pra 
que venha na semana que vem aqui, tem uma postagem positiva que foi arrumado, foi 
restaurado, foi limpado lá pra não ter mau cheiro, que então espera aí um melhor pra todos, isso 
aí quem ganha é a Administração, é os vereadores que vão ter o nome mais exaltado aí na 
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comunidade aí, que infelizmente qualquer coisa é o vereador e não tem vereador, que não vão 
eleger o vereador, mas na vida real aqui vereador dá o máximo às vezes e as coisas não 
funcionam. Falou que então é dessa forma aí que dá uma boa semana a todos aí e encerra a sua 
fala aí, e que espera que a semana que vem possa chegar aqui e dizer que as coisas andaram à 
mil maravilhas lá, nessa publicação dessa pessoa lá do LotPop. Ver. Ildo Maciel da Luz 
salientou que até nem ia vim na tribuna, mas que muitas vezes se sente na obrigação e no dever 
de vir, e pra esclarecer as coisas, porque não é bem assim como a fala Gugu, que pega a questão 
do transporte público que foi discutido agora e no grande expediente, onde que o vereador veio 
aqui equivocado, que disse que ninguém sabia o nome da empresa e tal e que torce na verdade, 
que tem que ser coerente aqui, porque quantas vezes foram taxados pelo Facebook que tavam 
contra a população da Nova Santa Rita, e não era verdade isso aí, mas pessoas que jogaram nas 
redes sociais, que são taxados e hoje podem dizer sim e isso incomoda, incomoda vereadores 
que trabalham contra o município de vim aqui na tribuna e dizer agora, que a partir de agora 
vai ter transporte público municipal. Destacou que então isso tem que ter registrar, porque 
quantas vezes o vereador tiveram em paredão aqui, que agora pergunta o que é que vai ser o 
próximo capítulo, porque tem vereadores que vem aqui de bonzinho, mas vai e reúne a 
comunidade e traz aqui pra jogar contra os vereadores da base aqui nessa Casa, que isso tem 
que ser esclarecido. Disse que outra coisa, a questão de obras, que tem sim trabalhando, que já 
pensou o Jorge que hoje é o presidente da associação do loteamento, e que se lembra que no 
primeiro mandato de vereador o seu Antônio Venzo teve lá lhe procurar: ‘Lebrão, não 
aguentamos mais lá de carrapato e não sei o quê, e não sei o quê’, naquelas grama lá do 
loteamento e que foi pra tribuna e cobrou, que um vereador que era da base que não vai dizer o 
nome aqui por aqui por uma questão de ética, chegou e disse assim: ‘Lebrão, o que que tu tem 
com aquele pessoal do loteamento, foi a maior, a herança mais imunda que o Olívio Dutra 
deixou no município de Nova Santa Rita foi o Loteamento Popular’, e que pegou o telefone e 
disse: ‘fala de novo que eu vou gravar’, e ele pegou e virou as costas e saiu, que então é muito 
fácil criticar. Ponderou que volta, volta, vê o pessoal trabalhando lá no loteamento, que claro 
que não vão contentar todo mundo, que pega a questão das estradas do município, a Secretaria 
de Obras trabalha dia por dia nas estradas, que sabem que as estradas é uma áreas arenosa que 
dá uma chuva e se perde tudo, mas hoje porque a prefeita Margarete trabalha pelo município e 
fez muitos pavimentação de ruas, asfalto de estrada, que então virou modinha todo mundo quer 
asfalto, só que muitas vezes aqui vem projeto pra asfalto aqui na Câmara de Vereadores e 
vereadores votam contra, que isso tem que ser registrado. Colocou que outra coisa, a questão lá 
do terminal de Berto Círio, que tem a esperança que nos próximos dias vão ter algum resultado 
sobre a questão do terminal de Berto Círio, que teve vereadores que votaram contra, que então 
é muito fácil e fica pensando se no seu mandato, no seu primeiro mandato de vereador, que era 
mandado Município Executivo por um outro partido e existisse redes sociais, por amor de Deus, 
que se lembra a Estrada dos Açorianos não dava pra andar, como é que dizia o vereador Diogo: 
‘é um buraco em cima do palanque esperando os outros pra vaga pra entrar pra estrada’, que 
não tinha estrada e isso tem que ser registrado aqui, porque quando ganharam o governo, que 
assumiu o governo, tinha só uma patrola em cima do cepo lá, que tiveram que arrumar uma 
emprestada, e que pessoas que criticam andavam juntos desfilando com prefeito Chico Brandão, 
andavam junto, que se lembra. Disse que então fica esse ponto de interrogação aqui pra 
população, porque tem trabalhando pela melhoria e tem um planejamento da secretaria, de 
trabalho e lá as galerias do Passo da Taquara é um planejamento que está dentro do plano de 
governo e vai ser executada, mas que não é porque vereador vem aqui e grita, porque acha que 
é delegado do município e pode vim gritar, é porque tá dentro de um plano do município. Ver. 
Renato Machado afirmou que ouvindo atentamente as discussões com relação às necessidades 
de melhorias no município que entende e sabe as dificuldades que é, porque são uma extensão 
muito grande de área, de quilômetros de estrada para roçar, onde é necessário com dois 
operadores roçando e um caminhão recolhendo os galhos que vão caindo, pela estrada, noventa 
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dias de trabalho consecutivo trabalhados pra conseguir fazer uma roçada, que imagina com um 
trator só roçando, de noventa vai pra cento e oitenta, que quando chegar no fim lá tem que 
começar de novo, que isso não tá acontecendo, por isso solicitou nessa Casa hoje a roçada do 
quartel até Morretes e precisa, que também vai fazer uma outra solicitação pra Rua Prestados 
Roeder, porque maricá tá tomando conta, e o que acontece, muitas vezes roçar galhos duma 
grossura muito extrema acaba danificando o braço roçador e aí vai pra oficina e aí tem um 
tempo de recuperação do equipamento, e que nesse tempo a maricá tá crescendo e o brejo 
tomado conta da beira da estrada, portanto sabe que trabalha no setor de Obras sabe o que é 
trabalhar no setor de Obras, que tem que saber assimilar também as reclamações da comunidade 
porque são extremas, que prepara toda uma rua, choveu, acabou, tem que saber lidar com 
críticas e os vereadores da mesma forma. Citou que tava vendo aqui uma matéria ali no 
Facebook do cidadão lá do Loteamento Popular esculachando o Executivo, Legislativo, 
vereadores, que ninguém faz nada pra essa cidade, que é um direito dele como cidadão e tem 
que respeitar, e sabe que a tubulação do Loteamento Popular sempre deu problema, desde o 
início do loteamento sempre tem problema, que entope mesmo e é semanalmente tem que tá 
limpando aqui lá, e fede mesmo, porque fica o esgoto a céu aberto, e depende da Corsan, que a 
Corsan possa vir fazer a limpeza, solicitar, e esse caminhão da Corsan não sabe como é que tá 
hoje, mas que ele atende outros municípios também, então essa é a dificuldade. Salientou que 
os vereadores e na Casa que entrou, não sabe se seiscentos, setecentos, oitocentos, novecentos, 
mil pedidos de indicação dos vereadores no mandato passado, no ano passado, que em trezentos 
e sessenta e cinco dias, tirando sábado, domingo, feriado, o Executivo não vai ter condições de 
fazer nem um terço daquilo que foi pedido, e que a arma que o vereador tem nessa Casa é vim 
aqui, fazer o pedido, encaminhar e levar lá pro morador o pedido pra comunidade aquilo que 
tão solicitando, bom, se vão fazer o pedido ou não é uma outra história, que se vai ter condições 
de fazer ou não, não é o vereador que vai lá roçar a rua, não é o vereador que vai botar o cano, 
não é o vereador que vai trocar a iluminação, que encaminham os pedidos, essa é a função do 
vereador, vereador não tem poder de pegar o maquinário da Prefeitura e ir lá e executar o 
trabalho, que precisam comer na mão dos secretários pra que eles possam, assim que entender, 
executar e ver a prioridade no pensamento deles, que muitas vezes não é a mesma prioridade 
deles, que vão encaminhando e vão acumulando cada vez que os colegas vereadores encaminha, 
dez, quinze, vinte pedidos por mês, e aí as cobranças vem e a comunidade assim que olha o 
trabalho. Falou que quer colocar aqui, se reportar, porque foi cobrado, foi taxado, e foi parado 
na rua pra lhe cobrarem do trevo da Califórnia, que é uma obra que não tem placa, não tem 
responsável pela obra, tá ali com as sinalizações que depois de tanta conversa, que depois de 
tanta negociação sinalizaram, ficou um pouco melhor, que não sabem se a rótula vai ser uma 
altura de rótula ou vai ser uma rótula rasteira com concreto, se vai ser com grama, pelo que 
sabe, o que lhe passaram, não tá definido ainda que tipo de rótula vai ser feita ali, se ela vai ser 
alta com grama ou se vai ser baixa e concretada, e que vão cobrar de quem, aquela obra não 
tem placa, quem é que tá pagando aquela obra, quem é que tá fiscalizando aquela obra, mas que 
a comunidade os encontram na rua e os cobram, e que tem temos que estar com o lombo 
calejado pra aceitar reclamação do povo sim, não podem se irritar e ficar bravo com as pessoas 
que os cobram, porque é mais fácil pegar o vereador parar ele na rua do que vim na prefeitura, 
os vereadores circulam pela cidade, mesmo trabalhando as pessoas cobram, param e cobram. 
Ver. Rodrigo Aveiro saudou os presentes. Anunciou que nem ia até se manifestar, que tem 
coisas que não vale a pena discutir, mas quer falar um pouco do que pensa, que não se deixa 
levar por publicações de Facebook senão não vive, porque ele tem muita inverdade, muita 
mentira, é muito fácil falar o que quer ali, que então a vida não é através da redes sociais que 
vai resolver algum problema, é uma ferramenta bem importante pra quem sabe utilizar, com 
certeza, mas não é todo dia, toda semana, que tá colocando que tem problema no município, 
porque problemas sempre vão existir e sempre existiram, que queria que essas mesmas pessoas 
que fazem isso vão pra lá e comentem de mais de trinta ruas asfaltadas aqui no município, que 
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as crianças hoje tem uniforme escolar, tem várias melhorias em diversas escolas, várias quadras 
cobertas, vários postos de saúde sendo reformados e sendo construído, que o Parque Olmiro 
Brandão, que o galpão, demoliram o galpão, aquele mimimi, aquela choradeira no Facebook, 
tá lá o Parque Olmiro Brandão coisa mais linda, olha que a Administração tá de parabéns. Frisou 
que como o próprio vereador Lebrão falou ali que teve que essa Administração teve que pedir 
patrola na cidade vizinha emprestada porque não tinha uma patrola pra arrumar as ruas, isso 
sim é vergonha, que isso deveria ser divulgado, então não é porque hoje tá na situação que vai 
sair pra oposição e vai tá divulgando que tem problema no loteamento, que tá lá toda semana e 
tem diversos problemas, mas que também leva para os secretários e muitas vezes eles têm um 
planejamento deles, assim como tem em casa, que a vida deve ser feita assim com planejamento 
e esclarecimento, de primeiro momento muitas vezes não é atendido, mas demora trinta, 
quarenta dias as coisas vão acontecendo. Falou que então quer dizer que tenham cuidado na 
hora de usar essas ferramentas, até de curtir alguma publicação no Facebook, porque acha muito 
de grande valor pra quem sabe usar, e outra coisa o pessoal vem fazendo o programinha social, 
que acha que tem que saber o que realmente é programa social, o que realmente vai incluir na 
vida dos jovens, desses cidadãos, que tem que apoiar a cultura, tem que apoiar a prática do 
esporte, mas não deve tá fazendo apologia à coisas vulneráveis que não vão agregar nada na 
cabeça desses jovens, que então tem que ter essa visão bem pra frente. Ver. Jair de Oliveira 
falou que vai ser muito breve que tem cinco minutos, que primeiro a explicação, viu aqui o 
vereador Paulinho vem aqui com razão, mas que ninguém o excluiu, pode ter certeza, é que a 
reunião foi às nove horas e daí é horário de trabalho e daí pensaram que em horário de trabalho 
não podia tá duas pessoas no mesmo lugar, então daí pra não prejudicar sua vida, que ele sabe 
como é que é redes sociais hoje em dia, ver o vereador ali, e o vereador não tá trabalhando onde 
deveria tá, que acha que foi por causa disso, não foi, que como líder de partido sabe, que então 
só pra esclarecer que ninguém o excluiu. Comentou que outra coisa, o vereador veio aqui do 
Loteamento Popular, como tão se importando com o Loteamento Popular, tão se importando, 
que faz quinze dias que foi cortada a grama das praças, mas não é só o Loteamento Popular que 
existe dentro do município, que essas mesmas pessoas que vieram lhe criticar no Facebook lhe 
dizem no Facebook: ‘vereador Jair, não é só o loteamento que existe’, que quantas praças tem 
no município, nas mãos não cabe, então tem que atender as outras também, que faz quinze dias 
que foi cortada a grama lá, que leva agora lá, e tem gente aqui do loteamento, a Kátia que tá lá, 
se tiver um esgoto correndo pega e limpa, que não tem, não tem. Alegou que ninguém nunca 
cortou grama de graça em pracinha no Loteamento Popular, nunca, que era funcionário antes, 
agora não é mais, porque que não continua fazendo, cortando a grama, antes tem que trabalhar 
por que era funcionário da prefeitura, era funcionário, é fácil virar rede social, mas não tão 
vendo que a Rua do Ipê tá sendo feita, tá lá pra quem quiser ver, que tem vários problemas 
dentro do loteamento, tem, que não esconde, faz três dias e o vereador sabe que é um cara que 
trabalha que nem ele, que o caminhão do esgoto no sábado tava lá desentupindo os esgotos, que 
não precisava tá lá, tava lá sem ganhar um pila, e não é trabalho social, e não é favor que tão 
fazendo pra comunidade. Justificou que o caminhão da Corsan, depois que assumiu, um rapaz 
que era vereador nessa cidade nunca mais o caminhão botou os pés aqui, foi vereador aqui, 
nunca mais, que virou as costas depois que assumiu lá a Corsan o rapaz que era vereador nessa 
cidade nunca mais trouxe o caminhão do esgoto, que tiveram que contratar um caminhão pra 
limpar não só o Loteamento Popular, servir toda a cidade, que a cidade não vira em forma do 
Loteamento Popular, que tem vários bairros nessa cidade. Citou que então essa crítica só o faz 
crescer, não foi só pra ele, não é só ele que é vereador na cidade, e não é dono do loteamento, 
o loteamento é de todos, mas concorda quando o vereador diz aqui que quando é tempo de 
eleição chove de gente lá, e que o pessoal diz pra mim: ‘Jair, o pessoal tá invadindo o teu espaço’, 
que espaço, que falou antes na sua fala que levou trinta anos pra conquistar a liderança 
comunitária, não é do dia pra noite que consegue exercer uma liderança, de saltar de duzentos 
e noventa e um votos pra quatrocentos e sessenta e três. Comentou que o Juca, companheiro 
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que é de barraca, sabe Juca é aquele que sempre diz: ‘a tora vem vindo, mas nós temos que 
segurar, se não segurar ela esmaga’, que sempre foi e aceita crítica, porque crítica é, tem que 
fazer, mas tem as coisas boas também, que a Onze de Abril tá asfaltada, tem o ginásio lá na 
Escola Victor Aggens, tem mais pra cima uma creche, que chama de creche, que é EMEI, que 
tá lá, que as criança tem café, almoço e janta, isso aí é engraçado, que isso aí é coisa boa e não 
divulgam, é só a crítica, acha que tem que ficar, que aceita as críticas, porque quanto mais 
críticas tiver, mais vai trabalhar e sempre diz: ‘liderança tu não consegue do dia pra noite, 
liderança é confiança do povo’, e que nem disse, que saltar de uma votação, triplicar ela, não é 
fácil, ainda mais num município com só doze, treze mil votantes. Ver. Leonardo Vieira 
ressaltou que como estão falando em rede social e crítica, que outro dia recebeu uma crítica no 
Facebook aí, mas pensa que tem que receber crítica de quem trabalha e de quem dá resultado, 
porque crítica geralmente só critica quem não faz nada, e que nessa postagem foi chamado de 
amador, o chamaram de amador nessa postagem, e disse: ‘poh, a pessoa critica o meu trabalho 
e me diz que eu sou amador’, que tá representando a demanda duma comunidade, porque o 
vereador ele não chega aqui dentro da Câmara e olha pro teto e diz assim: ‘hoje eu vou fazer 
tal coisa’, que não inventa as situações, atende as demandas da comunidade, e que essa pessoa 
que lhe chamou de amador ela é tão profissional que o vereador se ela representava na 
legislatura passada não se reelegeu, tamanho profissionalismo dessa pessoa, que aí vem 
desempenho o seu trabalho, atendendo os pedidos da comunidade que essa é sua função, atender 
os pedidos e representar a comunidade, que então tem críticas que tem que ver da onde vem, 
que tem crítica que temos que ver da onde vem, porque essas pessoas que criticam elas não 
salientam o trabalho, que nem a Secretaria de Obras fez um baita trabalho ali, atendeu a Rua da 
Igreja, a Canjerana, Rua do Açude, a Azaleia, que tiraram mais de trinta trucks de terra ali, a 
Rua Canjerana ela era estreita, que o Guilherme sabe disso, hoje é uma rua que tem doze metros 
de largura, foi feito uma limpeza, foi feito o nivelamento, colocação de brita, que esse tipo de 
atitude, esse tipo de trabalho sabe que a função, que não tem que ser elogiado, mas tem que ser 
reconhecidos, que essas pessoas que os criticam podem reconhecer quando o serviço também 
fica bom. Disse que então tem coisa assim, e no Facebook todo mundo fica muito valente, que 
a pessoa que ela critica e quando vê diz assim: ‘oi, tudo bom, como é que tu tá’, mas é uma 
crítica infundada então, porque a pessoa quando ela te critica em rede social ela tem chegar e 
dizer assim: ‘poh, te critiquei lá, achei que foi errado lá’, que então sustenta a tua crítica, não 
seja cínico, porque uma coisa que não é é cínico, porque se criticar alguém aqui vai sustentar 
essa crítica, e a sua crítica com certeza vai ser sempre construtiva, que não uma crítica de querer 
menosprezar o trabalho dos outros, isso é muito ruim, tanto pra quem critica como pra quem 
recebe, principalmente pra quem recebe, porque quem tá trabalhando e recebe crítica muitas 
vezes ela se motiva, mas que tem pessoa que acaba por esmorecer, porque tá tentando mostrar 
o seu trabalho ali e vem uma pessoa que não tem a mínima capacidade de fazer o que ele tá 
fazendo, querer criticar, que então isso lhe aborrece bastante. Frisou que uma coisa que não 
acredita é pessoa serem estimuladas a fazer críticas por outras pessoas, porque geralmente as 
pessoas que criticam são testa-de-ferro, que são usadas e estimuladas pelos outros, e sabe muito 
bem quem estimula esse tipo de crítica, que isso não constrói com ninguém e bem pelo contrário, 
que isso não contribui, então muitas vezes essas críticas não dá pra ser absorvida, porque se é 
uma crítica da comunidade, dum morador lá do Morretes, do morador da Sanga Funda, que a 
pessoa que tá sendo prejudicada ou não com esse trabalho, tudo bem, agora pessoas que vem 
querer representar A ou B pra poder menosprezar o vereador do partido do PTB, do PRB, do 
PMDB, do PDT, o partido que for, que não se deve ser aceita essa crítica aí, tem que ser muito 
consciente em relação a quem faz essa crítica, que tem que aceitar críticas de quem constrói e 
de quem trabalha. Ver. Paulo Vargas alegou que falaste muito bem o vereador Leonardo aqui 
quando disse que toda crítica ela é bem vindas se ela tiver com o intuito de construção e não 
destruição, e que é assim que pauta a sua vida, sempre procura construir, é um cara de centro, 
não é de esquerda, nem de direita, que procuro sempre pautar com as suas convicções, dentro 
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dos seus votos, dentro daquilo que defende, dentro duma área como servidor público e assim 
tem feito, que então as suas críticas são pautadas na necessidade da comunidade, não pra criticar 
esse ou aquele governo, ou esse ou aquele partido, que sempre parte da premissa de que a 
necessidade do ser humano ela é feita através de trabalho e o trabalho do Executivo Municipal 
é o que tem que cobrar aqui nessa Casa. Declarou que sobre esgoto, tem uma sugestão em cima 
de uma crítica, que há dois meses solicitou à Secretaria de Obras já pra que fizesse utilidade 
desse caminhão que coleta o esgoto na Rua dos Marinheiros, na casa de uma senhora que não 
lembra o nome agora, que até hoje não foi atendido, que fica aqui uma sugestão, que esse 
caminhão possa atender as residências também, porque existe argumentações da Administração 
a qual também se inclue, de que não podem fazer esse trabalho porque ali é particular, uma área 
particular, se o nosso Município não oferece uma infraestrutura de esgoto cloacal em 
determinada rua, acharia muito salutar da parte da Prefeitura executar esse trabalho, porque o 
caminhão ele é pago, que pagam, o Município paga por hora de trabalho, acredita, através de 
um contrato. Falou que outra coisa, sobre o transporte, o transporte municipal que vai fazer 
parte do contexto dentro do município pra atender a comunidade, que se mexe a pensar a 
possibilidade de estender uma maneira, uma metodologia pra que consiga atender também os 
alunos das escolas, como vale-transporte pra esses alunos, a Rua Cerejeiras tem mais de um 
quilômetro e as crianças tem que caminhar até a Rua do Caju pra poderem pegar um transporte 
escolar, no José Bonifácio e lá no Treze de Maio, que então fique aqui sobre a reclamação 
daquela comunidade ali no bairro do Caju. Frisou que sobre redes sociais, todos os vereadores 
que são atacados em redes sociais, muitas vezes até mesmo com o intuído partidário de 
menosprezar e inferiorizar essa Casa e esses legisladores, que vai dizer uma coisa, que ninguém 
bate em cachorro morto, então hoje procura ignorar algumas críticas, antes isso o incomodava, 
mas não tá nem aí. Disse que outra crítica construtiva, que conversou hoje com engenheiro 
Marcos sobre o trevo da Califórnia, que particularmente viaja bastante dentro do interior aqui, 
que gosta muito mesmo de viajar, inclusive na semana passada tava viajando, e tem que copiar 
ideias, que acha que tem que discutir ideias, o trevo da Califórnia ali se ficar assim como tá, 
perdão da palavra, vai ficar uma porcaria, que acha que tem que ser levantado aqueles meios-
fios, com caimento, com nível direitinho, fazer um tipo de um pórtico direitinho ali no trevo, 
mais alto, que tenha uma urbanização, que tenha um verde, que tenha um poste central com 
uma luminária, alguma coisa assim pra que possa começar embelezar a cidade, que acha que 
pensar em projetos isso é construtivo, que falou com o engenheiro Marcos e ele disse que ia 
falar com a Giovanna a respeito, fica aqui, que não tá concluído ainda, é dinheiro público, é o 
dinheiro, que vão melhorar aquele trevo ali porque ele tá muito descentralizado e o meio-fio é 
algo muito baixo pra ser colocado da maneira como tá ali, que tá fica aqui então as suas 
sugestões em cima de algo que não tá ainda sendo, não foi ainda concluído, tá. Verª. Ieda 
Bilhalva enalteceu que ficou surpresa ouvindo a fala de todos os colegas vereadores, que achou 
que era uma questão que ia vir aqui pra tribuna e não veio, fora todas as falácias que já tiveram 
anteriormente sobre o transporte, que acredita que não vá se contentar cem por cento, porque 
isso é impossível quando se trata de algo público nunca vai ser contentar cem por cento e não 
esquecendo que o transporte intermunicipal vai ser sim responsabilidade da Metroplan e não 
do Município, que a respeito também do vereador Leonardo que citou a contaminação do Rio 
dos Sinos, só para contribuir, que são trinta e dois municípios banhados pelo Rio dos Sinos e 
são o penúltimo município, e aí abarganham todo o resíduo que desce da serra, todos os 
curtumes, todas as empresas que largam os seus dejetos dentro do rio, e que quando fala que 
não pode comer peixe do rio e nem beber a água do rio, as pessoas a criticam, mas que tem um 
conhecimento científico disso, tem-se monitoramento que está se fazendo no rio e é bem sério, 
é bem crítico, e que coletam água ali em Berto Círio a cem metros da Corsan, pra dentro do rio 
é coletada a água e a água chega num estado precário ali dentro da Corsan, que sempre uma vez 
por ano procura levar uma escola lá pros alunos verem a realidade da água e pra despertar a 
consciência ambiental, porque quando sai atrás dum carro e às vezes carros do ano, e que as 



ATA 013/2018    IFD - 16/16 

pessoas vão pela janelinha jogando o resíduo, é triste, é muito triste e é muito triste quando se 
ver discursos demagogos a respeito disso, que discursa que tem fazer uma separação de resíduo, 
coleta seletiva, e que não separam até aqui dentro da Câmara, como colocou hoje numa reunião 
com os funcionários, que então assim, é muito triste quando vê os resíduos todos misturados e 
com certeza dificultando a coleta seletiva e muitas dessas coisas vão pra dentro dos rios. 
Explicou que também gostaria de falar e pra somar a sua fala do vereador Paulinho, que não 
tem nenhum tratamento de esgoto cloacal, a não ser o tratamento precário do LotPop, que é 
uma ETE precária que ela foi construída pra trezentas pessoas fazerem uso e hoje tem mais de 
seiscentas pessoas utilizando aquela ETE, que então é impossível dar conta, nos demais da 
população não existe esse tratamento cloacal, como já tinha colocado na sessão passada, e que 
não há possibilidade do Município pagar a limpeza de cada casa particular, que isso é impossível 
juridicamente e até economicamente, imagina, tem a sua fossa e Prefeitura vai lá limpar, que 
isso cabe a cada morador fazer a sua limpeza. Ressaltou que o assunto que queria falar foi a 
destruição do banheiro público da praça que tiveram essa semana, enquanto vários vereadores 
vieram aqui bater nessa tribuna exigindo um banheiro público no terminal, e que aí deixo a 
pergunta pra quem mais um, pra que mais um, se a população não consegue conservar um que 
tem, que então deixa esse seu pensamento, esse seu questionamento. Citou que acha que essa 
semana tirou uma semana pra refletir sobre várias coisas que se vê nessa tribuna, que se ouve e 
se ouve de políticos a nível federal, discursos demagogos em que diz que o problema da saúde 
do município é os vereadores que tem que resolver, que então quando ouve esses discursos 
demagogos e políticos falando nessa tribuna também coisas impossíveis, que começa a fazer 
uma análise, uma análise de pra que veio e porque foi eleita, e que cada vez fica mais se 
perguntando, pra que outro banheiro se a população não conserva o que tem. TRIBUNA 
POPULAR: Não houve. Com a proteção de Deus e em nome do povo de Nova Santa Rita, a 
senhora presidente encerrou a sessão às vinte horas e dez minutos. 
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