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ATA Nº 033/2018 – 28ª SESSÃO ORDINÁRIA – 28/AGOSTO/2018 – Ao vigésimo 

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

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

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

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

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

EXPEDIENTE: Ver. Paulo Vargas / Verª. Ieda Bilhalva/ Ver. Alexsandro Ávila / Ver. Jair 

de Oliveira / Ver. Jocelino Rodrigues / Ver. Renato Machado / Ver. Mateus Marcon /Ver. 

Leonardo Vieira/ Ver. Ildo Maciel da Luz / Ver. Milton Remelink e Ver. Rodrigo Aveiro. 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Verª. Ieda Bilhalva / Ver. Paulo Vargas / Ver. Mateus 

Marcon / Ver. Jair de Oliveira / Ver. Ildo Maciel da Luz / Ver. Leonardo Vieira/ Ver. 

Alexsandro Ávila/ Ver. Renato Machado/ Ver. Rodrigo Aveiro/ Ver. Milton Remelink e 

Ver. Jocelino Rodrigues. Ver. Jair - solicitou a inclusão de dois Pedidos de Indicação e 

dois Pedidos de Providencias. Acatado.  Ver. Ildo – Solicitou a inclusão de um Pedido de 

Indicação. Acatado. EXPEDIENTE: Foi feita a leitura do Boletim nº 029/18. 

COMUNICAÇÕES DE LIDERANÇAS: Verª. Ieda – Saudou a todos. Hoje é um dia 

triste, um dia triste para o PRB de nova Santa Rita, porque perdemos hoje um 

companheiro, nosso candidato a vereador, o Xiru, que nos deixou na noite de ontem, com 

imensa tristeza que fazemos esse comunicado, um senhor com 50 anos, com toda vida 

pela frente, foi assassinado. Outra perda que tivemos, que o Rio Grande do Sul perde, foi 

João Carlos D'Ávila Paixão Côrtes, natural de Santana do Livramento. Ele que foi o 

legado do tradicionalismo, ele que fundou o primeiro CTG no Rio Grande do Sul. 

Inclusive a semana farroupilha, que todos os gaúchos se preparam, foi ele que criou, não 

existia semana farroupilha. Nós tivemos grandes perdas, uma perda para Nova Santa Rita 

e o nosso João Ávila. Fica aqui a minha homenagem para esses dois grandes ilustres e 

por coincidência dois gaúchos. Boa sessão. Ver. Leonardo – Saudou a todos. Gostaria 

de falar novamente sobre política, me preocupo com a situação que estamos vivendo no 

partido, um ano eleitoral, um ano que influencia diretamente na nossa vida, essa troca de 

governo, dia primeiro de janeiro de 2019, um desses candidatos à presidência estará 

subindo a rampa do planalto. Exemplo do que eu vi ontem à noite no jornal nacional. Era 

para ser uma entrevista de proposta de governo, eu vi um julgamento, ali eu vi um 

candidato a presidente sentado na frente de dois juízes, julgando o que o cara falava, isso 

me preocupa esse posicionamento muitas vezes da mídia. Aí acabam sendo tendenciosos 

e isso acaba prejudicando o processo democrático. Boa sessão. Ver. Jocelino – Saudou a 

todos. Quero em nome da bancada do MDB falar sobre João Carlos D'Ávila Paixão 

Côrtes. Vinte e sete de agosto aos 91 anos, o Rio Grande do Sul se perdeu. Era agrônomo, 

mas ficou conhecido como folclorista, compositor, radialista e pesquisador. Serviu de 

modelo para estatua do laçador. Perdeu-se parte da história gaúcha, o movimento todo foi 

criado em cima da imagem de Paixão Côrtes, a história do Rio Grande do Sul perde, o 

movimento gaúcho perde o maior tradicionalista do mundo. Boa sessão a todos. Ver. 

Renato – Saudou a todos. Gostaríamos em nome da bancada PTB ser solidários com 

perdas de pessoas da nossa comunidade, quem não conheceu a professora Romilda, do 

bairro Morretes, seguidamente estava aqui na câmara conosco nos prestigiando, 

infelizmente ela nos deixou. Xiru nos deixou, perdeu sua vida também, e mais o grande 

líder do tradicionalismo, Paixão Côrtes, 91 anos de idade. Tem momentos de tristeza 

nessa casa também, não só de alegria. Parabenizar o Alemão pelo teu trabalho que vem 

desenvolvendo na comunidade e aquelas comunidades que mais precisam tu estás do lado 

delas. Nós entendemos que a política, a importância da política para comandar nosso país, 

a responsabilidade que foi colocado aqui por um colega vereador que alguém vai subir na 

rampa dia primeiro, eu espero que o nosso povo escolha alguém de responsabilidade. 
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Agora com a reforma trabalhista, daqui uns dias tu vais ser mais explorado ainda. 

GRANDE EXPEDIENTE: Destinado para homenagens conforme Moção nº 008/18. 

Verª Ieda – Saudou a todos. Parabenizo o vereador Alex por essa iniciativa e 

parabenizamos o Alemão que foi o idealizador desse grupo que incentivou essa meninada 

e que qualquer projeto que traga benefícios para a juventude e que esses não estejam na 

rua fazendo outras coisas que não seja de bem e para o bem. Vocês estão de parabéns pela 

iniciativa. Quero parabenizar o campeão da Rima Show de Bola, Matheus dos Santos e o 

destaque Cristian de Souza Oliveira, parabéns a vocês e que continuem firme nessa 

proposta e tudo de bom. Registrar aqui o contento da câmara em recebe-los. Ver. Rodrigo 

– Saudou a todos. É com grande satisfação em expressar reconhecimento pela marcante 

atuação dos meninos do projeto a batalha do lote. Um projeto social, o qual cria 

oportunidade para crianças e adolescentes de classe média e baixa, através do rap. 

Conseguem atingir com suas letras rimas, versos. Falam de dificuldades e superações 

diárias que a classe de renda baixa vive. Muitos adolescentes que haviam abandonado a 

escola retornam a estudar. Parabenizar mais uma vez essa garotada, tudo que é bom para 

a juventude com certeza tem o nosso apoio. Em nome da bancada do partido dos 

trabalhadores, um grande abraço a vocês todos e parabéns. Ver. Jocelino – Saudou a todos. 

Quero dar os parabéns para o Matheus dos Santos, por ter levado o nome da cidade um 

pouco mais além, por ter derrubado algumas barreiras, por ter representado muito bem a 

sua comunidade e através do seu talento com a sua família e com o apoio do pessoal nesse 

belo projeto, tem levado o nome da cidade. De coração te dou os parabéns, é com muita 

alegria daqui dessa tribuna que eu te dou os parabéns. Ver. Leonardo – Saudou a todos. 

Quero parabenizar o Matheus dos Santos e o pessoal da RBS que acreditaram no potencial 

dessa gurizada, em 26 anos de Nova Santa Rita ver o nosso nome na poesia da periferia, 

como se diz, sendo mostrado para o resto do estado, isso é um ícone. Deixo meus parabéns 

a todos vocês. Ver. Alex – Saudou a todos. Essa noite tão importante, um reconhecimento 

de um belo trabalho feito no estado, dentro do nosso município. Projeto BDL, batalha do 

Lote, coordenado pelo Jeferson Siqueira, conhecido como alemão do Lot Pop, que 

participaram do programa Rima Show de Bola, promovido pela RBS TV, através de dois 

meses de eliminatórias no Rio Grande do Sul, onde os meninos de Santa Rita ficaram 

entre os 4 finalistas, tornando-se campeão de destaque. Foi convidado a prefeita 

municipal, para se fazer presente hoje, o secretario Rodrigo Battistella e o secretario 

Guilherme Mota. Agradeço muito a sua presença secretario Guilherme, porque tamanha 

importância desse projeto que hoje o Alemão vem levantando, incentivando essa gurizada, 

tirando muitas vezes eles de um caminho errado e trazendo para o caminho certo e hoje 

o município, a grandeza de ter um campeão em rima do nosso município, representando. 

Esse vereador tinha que reconhecer o belo trabalho que a RBS vem fazendo em todo o 

estado, junto com seus apresentadores e trazendo para Nova Santa Rita. Gostaria que hoje 

essa casa estivesse realmente lotada porque eles merecem o nosso reconhecimento, 

gostaria muito de ver a prefeita aqui porque esses meninos representaram nosso município 

e muito bem representado, por isso hoje estão sendo homenageados merecidamente. O 

campeão Matheus dos Santos Vargas, meus parabéns. A importância de vocês 

representando o município mostra que a gurizada de Nova Santa Rita, as meninas, tem 

muito potencial, tem que ser reconhecido, valorizado, para vocês cada vez mais 

representarem o município e ter os parabéns de toda essa câmara de vereadores e da 

comunidade. ORDEM DO DIA:INDICAÇÕES Ver Jair -Solicitou a inclusão de um 

Requerimento para que seus Pedidos de Indicação entrassem na Ordem do Dia. Acatado. 

Verª. Ieda – Solicitou que fosse a votação o Requerimento da Mesa Diretora. Acatado. 

Ver. Ildo - No sentido de que a secretaria competente efetue travessia com galeria na 

Estrada Cândido Viegas, próximo ao nº 461, bairro Sanga Funda. Aprovada por 
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unanimidade. Ver. Rodrigo - No sentido de que a secretaria competente efetue a 

pavimentação da Rua “N”, bairro Berto Círio. Aprovada por unanimidade. No sentido de 

que a secretaria competente efetue a instalação de câmera de vídeo monitoramento na 

Rua da Pedreira, em frente à Sede dos Bombeiros, bairro Pedreira. Aprovada por 

unanimidade. Ver. Leonardo - No sentido de que a RGE Sul efetue a instalação de um 

poste com iluminação na travessa dos trilhos, situado no trecho de encontro da Estrada 

Carlos de Souza Pereira com a Estrada dos Bloedow, bairro Morretes. Aprovada por 

unanimidade. No sentido de que o Comando do 15º Batalhão de Canoas realize o 

patrulhamento preventivo e ostensivo, em horários de entrada e saída de alunos nas 

escolas do Município, principalmente nos turnos da noite, dando prioridade a rota das 

Escolas Santa Rita, Hélio Fraga, Miguel Couto e Nova Sociedade. Aprovada por 

unanimidade. Ver. Jocelino - No sentido de que a secretaria competente notifique o 

proprietário do terreno localizado na Rua Onze de Abril, ao lado do nº 1232, casa B, pois 

o mesmo se encontra abandonado com matagal e possui um galpão que está sendo 

utilizado por usuários de drogas. Aprovada por unanimidade.  Ver. Jair – Que a Empresa 

de Energia Elétrica RGE Sul efetue a poda de uma arvore localizada na calçada da Rua J, 

em frente ao nº 121 do Loteamento Popular, Bairro Berto Círio. Aprovada por 

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

uma estrutura se possível com telhado, na Rua Reverendo Antônio Fraga em toda a sua 

extensão situada no Centro, para que a mesma passe a receber eventos da Prefeitura 

Municipal e outros. Aprovada por unanimidade. REQUERIMENTO: 

REQUERIMENTO: Mesa Diretora – No sentido de que a Sessão Solene em 

comemoração à “Semana da Pátria”, prevista no art. 92, § 2º, inciso II, do Regimento 

Interno, seja realizada às 17h, do dia 04 de setembro de 2018, no Plenário desta Casa. 

Aprovado por unanimidade.  PAUTA: PROCESSO Nº 1183/18: PROJ.LEI Nº 050/18 

– De autoria da Bancada do PT - Denomina as ruas “D”, “E”, “F” e “G” do Parque 

Residencial das Rosas, no bairro Caju, como: Rua Dália, Rua Embaúba, Rua Flor do 

Campo e Rua Girassol, respectivamente. (1ª PAUTA) - Retirado da Pauta. PROCESSO 

Nº 1184/18: PROJ.  LEI Nº  051/18  –  De  autoria da  Bancada do PT - Denomina as 

ruas  “C”, “D”, “E”, “F”, “G”, “H”, “I”, “J”, “K”, “L” e “M” do Loteamento Paineiras, 

no bairro Califórnia, como: Rua Jurandir Azevedo, Rua Manuela Azevedo, Rua Ivone 

Azevedo, Rua Jandira Azevedo, Rua Doracy Santanna, Rua Irma Marcelino, Rua Alfredo 

Rebello, Rua Ilza Fraga, Rua Iracema Greiner, Rua Susana Cecília Alles e Rua Sérgio 

Dias, respectivamente. (1ª PAUTA) – Retirado da Pauta. PROCESSO Nº 1185/18PROJ.  

LEI Nº 052/18 – De autoria da Bancada do PT - Denomina as ruas “A”, “B”, “C”, “D” e 

“E” do Parque Residencial Jardim Berto Círio, no bairro Berto Círio, como: Rua 

Andorinha, Rua Bem-te-vi, Rua Sabiá, Rua Saíra e Rua Quero-quero, respectivamente.  

Retirada da Pauta. PROCESSO Nº 1152/18:PROJ.  LEI Nº 047/18 – De autoria da 

Bancada do PT - Denomina as ruas “A”, “B”, “C” e “D” do Parque Residencial Cambará, 

no bairro Berto Círio, como ruas Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba e Rio de Janeiro, 

respectivamente. Dada a 2ª Pauta. PROCESSO Nº 1153/18: PROJ.  LEI Nº 048/18 – 

De autoria da Bancada do PT - Denomina as ruas “A”, “B”, “C”, “D”, “E” e “F” do Parque 

Residencial Alto da Boa Vista, no bairro Berto Círio, como ruas Beno Schmidt, Belo 

Horizonte, Campo Grande, Goiânia, Cuiabá e Vitória, respectivamente. Dada a 2ª Pauta. 

PROCESSO Nº 1154/18:PROJ.  LEI Nº 049/18 – De autoria da Bancada do PT - 

Denomina as ruas “A”, “B”, “C”, “D” e “E” do Parque Residencial Jardim do Campo, no 

bairro Berto Círio, como ruas Salvador, Palmas, Porto Belo, Aracaju e Rio Branco, 

respectivamente. Dada a 2ª pauta. EXPLCAÇÕES PESSOAIS: Verª. Ieda – Saudou a 

todos. Mais uma perda que Santa Rita teve essa semana, que foi a nossa professora 

querida, minha colega, que gostava muito de preservar o meio ambiente. Eu tive o maior 
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apreço pela professora Romilda, trabalhamos muitos anos juntas, vim a essa tribuna para 

registrar isso. Boa semana a todos. Ver. Alex – Saudou a todos. Quem me acompanha 

pelo face, escuta com bastante atenção, hoje essa casa fez uma homenagem ao belo 

trabalho que o Alemão do Lot Pop vem fazendo na comunidade. Aqueles guris que 

participaram da RBS TV, A Rima Show de Bola, representando nosso município. Aí eu 

fico chateado quando o vereador faz um projeto, projeto jovem aprendiz no município de 

Santa Rita, aonde hoje já tem uma lei federal mas aqui no nosso município não é 

regulamentado, esse vereador preocupado com os jovens faz o projeto para que seja 

regularizado no nosso município para que hoje os jovens tenham mais oportunidades de 

arrumar seu primeiro emprego. Aí eu vejo da prefeitura vir o veto total a esse projeto, faz 

uma comparação da pessoa que está lá na comunidade carente, se dedica para dar 

oportunidade para os jovens e foi homenageado hoje aqui nessa casa, aí eu recebo da 

prefeita que deveria, essa sim é compromisso e pensar no futuro dos jovens, manda para 

essa casa um veto total ao projeto, tirando as oportunidades do jovens do nosso município, 

peço para os vereadores se posicionar na semana que vem quando esse veto for a votação, 

se lembrar dos seus eleitores, os filhos dos eleitores que precisam desse regulamento. Aí 

eu vejo a justificativa, que vai prejudicar o orçamento, mas que orçamento? Se hoje já 

tem uma lei federal que ampara, é visitar a empresa, mostrar que o projeto está 

regulamentado no nosso município e exigir as vagas no nosso município, que despesa que 

vai dar isso? Boa semana a todos. Ver. Renato – Saudou a todos. Nós entendemos que 

coisas importantes são sempre bem-vindas nessa casa, mas olhando hoje no expediente, 

chegou para nós mais dois vetos de projetos, um que é o veto, estabelece normas por 

exemplo, posse de animais domésticos e o outro que instituiu o programa do jovem 

aprendiz. Dois belos projetos, um eu acho que é da vereadora Ieda e o outro projeto é do 

vereador Alex, que os vereadores aprovaram por unanimidade por ser projetos de 

interesse, esse convenio que o município precisa autorizar pela lei, hoje já regulamentado 

mas o município não tem ainda, que é o jovem aprendiz, aquele jovem que ele pode a 

partir do 14 anos ingressar. Que custo vai ter para o município esses dois projetos, acredito 

que nenhum, está tirando nossa função nessa casa de legislar e procurar trazer projetos 

bons. Fica difícil. O vereador fica horas e horas procurando informações, pautando 

projetos, e mais um veto. Chegou a hora da câmara ter responsabilidade, nós vereadores 

quando formos votar nesses dois vetos aqui, nós votarmos dizendo que a câmara 

reconhece de outra maneira, dizendo não ao veto do executivo, só assim nós vamos 

organizar essa casa, nós onze vereadores votando não aos projetos, aí compete a senhora 

presidente depois promulgar a lei derrubando o veto, é assim que funciona, é assim que 

temos que ser, porque daqui a pouco não vai valer mais a pena ser vereador. Para que 

serve vereador nessa cidade? Vamos votar, vamos derrubar esse veto e fazer virar lei na 

cidade. Ver. Rodrigo – Vim fazer algumas colocações da questão que a prefeita não apoia 

o jovem aprendiz ou suplente que está se formando aqui do município, é uma grande 

inverdade porque hoje temos aí inúmeros destaques diários aqui no município, prestando 

serviço, tendo a primeira oportunidade aqui na nossa cidade de emprego. Sei sim que é 

grande importância sim esse projeto, onde o poder executivo não tem o direito de legislar 

sobre está lei. Peço que o vereador busque mais informação porque esse projeto sim é 

inconstitucional e nós não podemos levar esse tipo de politicagem para nossos jovens, 

criaram expectativas, inverdades para eles, e como agente fiscalizadores que somos nós 

temos o dever de estar buscando e cobrando junto as empresas ao nosso secretário de 

indústria e comercio que também junto a essas empresas busquem essas oportunidades 

para esses jovens. Ver. Milton – Saudou a todos. Venho a essa tribuna agradecer e tenho 

que reconhecer o trabalho do Alemão do Lot Pop, cara humilde, simples, o trabalho que 

está fazendo com os jovens, mas a gente tem que reconhecer. Uma pessoa que eu tenho 
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que reconhecer que é um trabalhador, um guerreiro, o meu amigo Mota, secretário de 

esporte, o dia-a-dia que tu fazes para os jovens e esses torneios que tu fazes que os pais 

estão sempre comentando que hoje no final de semana tem lugar para ir. É muito bonito, 

cada dia que passa nós vemos o teu nome crescendo em Santa Rita, tu tem um sonho na 

tua vida e eu tenho um sonho na minha, eu te apoio, a prefeita, não tenho vergonha de 

dizer, eu abro meu voto, nem todos vão confirmar mas eu confirmo, está na hora Mota, 

corre atrás. Aniversariante Renato, parabéns, pela pessoa que tu é, pessoa humilde que 

está sempre do lado do povo, agradeço de coração pela pessoa que tu é. Estou muito triste 

que perdi um grande amigo, Xiru. Eu perdi um amigo, um guerreiro, um cara que ajudou 

muita gente. 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 vinte 

horas. Nada mais havendo a tratar, sendo que os discursos de uso da tribuna constam em 

arquivo digital em anexo, foi lavrada a presente ata, que vai assinada pela Presidente e 

pelo vice-presidente. 

 

 

 

 

 

Vereador Ieda Bilhalva, 

Presidente. 

Vereador Rodrigo Aveiro, 

1º Secretário. 

 

 


