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ATA Nº 005/2018 – 2ª SESSÃO ORDINÁRIA – 27/FEVEREIRO/2018 – Aos vinte e sete 
dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, na sede da Câmara de Vereadores de 
Nova Santa Rita, realizou-se a nona 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. AVISOS: Realização da audiência pública 
que tratará sobre as Metas Fiscais do 3º Quadrimestre de 2017, dia 28, às 9h, na sede da Câmara 
Municipal. Aos assessores, vereadores e funcionários da Câmara, que entreguem com urgência 
a declaração de bens dos servidores e vereadores ao Departamento Pessoal. ATA: Em acordo 
de líderes de bancada, a Ata nº 004/18 será posta em votação na 3ª Sessão Ordinária. 
EXPEDIENTE: Foi feita a leitura do Boletim nº 004/18 no Expediente. Ver. Ildo Maciel da 
Luz solicitou a inclusão de duas indicações, no sentido de que o Poder Executivo, juntamente 
com o órgão competente, analise a possibilidade de retirada da mureta de concreto que divide 
as pistas da ponte da Estrada Itapuí, próximo ao campo do Caju, bairro Caju; no sentido que o 
Poder Executivo possa construir um refeitório na Secretaria de Obras do Município. Acatadas. 
Ver. Alexsandro Ávila solicitou a inclusão de uma indicação, no sentido de que a Secretaria de 
Educação faça o atendimento do transporte escolar dos estudantes matriculados em escolas 
municipais residentes na Estrada do Luisinho e arredores, Porto da Farinha, no bairro Caju, 
como ocorria em anos anteriores. Acatada. COMUNICAÇÕES DE LIDERANÇAS: Ver. 
Leonardo Vieira saudou os presentes. Alegou que hoje queria fazer sua fala, que tem trocado 
constantes e-mails com a CNM, que é a Confederação Nacional de Municípios, e que pediu pra 
ele um estudo de número de vereadores que tem no país, e o número que chegou hoje pela 
manhã, que são em torno de cinquenta e oito mil vereadores no país, que é um número bem 
grande, mas não se assusta pelo número, que se assusta porque estão lá na ponta, que são a base, 
porque estão ali na comunidade tentando ajudar no que for preciso, nos problemas cotidianos, 
que as coisas acontecem nos municípios, e aí tem quinhentos e treze deputados federais, oitenta 
e um senadores e mil e cinquenta e nove deputados estaduais no país. Frisou que tentam resolver 
os problemas aqui na cidade, que muitas vezes esses deputados que estão em cima votam leis 
que acabam dando mais trabalho aqui na comunidade, que então gostaria de pedir pros colegas, 
que aqui são onze desses quase cinquenta e oito mil vereadores, que esse ano é o ano de eleição, 
que então vão pra cima dos deputados federais que esse ano vão bater na porta esse pessoal, 
que esse ano eles vão bater aí, vão pedir apoio, porque é ano eleitoral, que então vão pedir que 
eles os ajudem, que eles mandem verba pro Município, pra poder assim estar colaborando com 
a comunidade, que é quem os procura, que é aonde tenta resolver um pouco dos problemas que 
surgem no dia a dia, que então vão botar esse pessoal na prensa, que vão pegar os deputados 
federais, os estaduais que estão aí pra os apoiar, que é o que tem um pouco mais de contato e 
também os federais, que vão procurar as bancadas estaduais pra dar esse acesso até esses 
deputados federais, e até os senadores que. simplesmente, pelo menos do seu partido, o cara 
sumiu, que o cara se elegeu e sumiu, que então vão apertar esse pessoal lá de cima, porque 
sustentam essa política aqui em baixo, então vão fazer a vossa parte. Ver. Jair de Oliveira 
saudou todos os presentes. Declarou que, como líder do governo, vem aqui fazer alguma fala 
sobre o governo da semana passada, essa semana, das ações que tem tomando no Município, 
hoje, conforme a presidente estava presente, lá na Rua do Ipê, no bairro Berto Círio, Loteamento 
Popular, que a senhora prefeita deu uma ordem de início de três ruas e o trevo da Califórnia, 
que é a Rua do Ipê que vai ser pavimentada, a Rua F, a Rua dos Pinheiros e o trevo da Califórnia, 
que isso é muito importante pra comunidade, porque em tempo de crise estão fazendo obra aqui 
no município e a maioria com recursos próprios, porque não é fácil hoje dar continuidade numa 
cidade que, hoje o país tá em crise, mas que a visibilidade que tem hoje do governo ele é grande, 
que sabe governar, sabe economizar pra dar sequência à essas obras aí, e tudo não é rua muito 
pequena, então pegar e juntar essas três pavimentações, mais o trevo da Califórnia, dá uma boa 
grana. Afirmou que também aqui quer convidar o pessoal, a comunidade santa-ritense, pra 
audiência pública que vai ter lá dia primeiro de março, às dezenove horas, na Escola Miguel 
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Couto, sobre o transporte coletivo da cidade, que em breve essa semana, semana que vem já tá 
vindo aqui pra essa Casa o projeto pra votar, do transporte público municipal, que tá sujeito a 
essa semana vim, ou semana que vem mais tardar pra votar aqui nesta Casa, que agora vão ter 
lei no Município, do transporte público municipal, e vão tirar essa máfia aqui do município que 
é essa ViaNova que já afetou muito a população durante esses vinte e poucos anos ou mais que 
eles tão aqui no município, que então tem certeza que no máximo, no máximo, semana que vem 
essa Casa que faz as leis, que vão mandar pra cá o projeto pra votar do transporte público 
municipal, é o que tem que fazer que não tem no Município e que hoje a prefeita, juntamente 
com o secretariado, o governo, tá fazendo e vai fazer a licitação aqui do transporte público. 
Disse que viu muitas coisas pela cidade e que foi explicando pro pessoal quando teve aquela 
votação aqui, que sempre foi contra o transbordo e é contra, que acha que a forma de melhorar 
é essa aí de uma licitação pra ter ônibus de qualidade, ônibus com ar condicionado, micros aqui 
dentro do município, que é só desse jeito, agora se deixar essa máfia que tá aí vai continuar 
sempre a mesma coisa, que então, graças a Deus, já tá pertinho, antes tava a um passo, que 
agora estão a meio passo de conquistar mais essa conquista pro município, que até hoje não 
tinha uma lei aqui dentro especifica que regulasse o transporte público municipal, e que o 
estadual vão cobrar, e o intermunicipal vão continuar brigando com essa empresa aí, que pode 
ser que um dia ela melhore, mas vão ficar no pé deles pra eles melhorar esse transporte pra 
transportar o pessoal pra Canoas. Alegou que então mais uma vez quer dizer aqui que o público 
em geral está convidado pro dia primeiro de março de dois mil e dezoito, às dezenove horas, na 
Escola Miguel Couto, audiência pública sobre transporte público municipal e que espera que o 
pessoal vai lá, que lá vai ser explicado todo o contexto que vai ser o transporte público 
municipal. Verª. Ieda Bilhalva saudou todos os presentes. Relatou que hoje tem coisas muito 
boas para comunicar à comunidade, que foram realizadas durante essa semana, esteve na 
Metroplan acompanhando a prefeita e o secretário Rivelino e o secretário Batistella a respeito 
do transporte público, que o transporte público vencia no dia vinte e três o contrato com a 
Metroplan e seria de imensa responsabilidade da prefeita, ou falta de responsabilidade se não 
prorrogassem esse contrato, porque senão no dia vinte e três acabaria o contrato, que 
obviamente a Metroplan não teria mais como enviar transporte, que não teria obrigação 
nenhuma, e usuários ficariam sem transporte, que hoje são três mil e novecentos usuários do 
transporte público, isso inclui os alunos que são mil e quatrocentos, e mais quatrocentas pessoas 
que fazem a questão do transbordo, ou seja, que ocupa o ônibus interior/Nova Santa Rita e Nova 
Santa Rita/Canoas, que o transporte pararia na sexta-feira e não teriam como atender o público, 
que então foi prorrogado até abril esse contrato, que é o tempo hábil para terminar os estudos 
que a Prefeitura, que a gestão da Margarete vem fazendo junto à população para que tenham 
um transporte público de qualidade e de respeito para os usuários, que como o vereador Jair 
falou, no dia primeiro de março terá audiência pública na Escola Miguel Couto e estão todos 
convidados. Explanou que hoje deu-se início a três grandes obras em Nova Santa Rita, três 
grandes obras que estavam na justiça, porque as empreiteiras não cumpriram a ordem de serviço, 
que não atenderam às exigências da licitação e as obras pararam, foram julgadas e hoje outras 
empresas assumiram essas obras, que é da Rua do Ipê, na Rua dos Pinheiros e a Rua F. Falou 
que então é mais um grande ganho que vai ser uma votação de uma indicação sua hoje, que é a 
modificação da rótula ali da Califórnia, que já iniciou a obra hoje, que causa grandes transtornos 
ali pros usuários. Enalteceu que também fazer um convite, o PRB está fazendo no dia dez de 
março, em Canoas, o Troféu Mulher Nota Dez Rio Grande do Sul, que tem convites consigo 
aqui, todas as pessoas que quiserem comparecer estão convidadas para que tenham Troféu 
Mulher Nota Dez Rio Grande do Sul no PRB estadual. Ver. Milton Remelink saudou os 
presentes. Enfatizou que hoje teve num dos bairros, o vereador tem que tá junto à comunidade, 
que teve no bairro hoje, muita gente lhe cobrando e sempre diz que não é de prometer, mas teve 
a oportunidade da prefeita e o secretário tá junto e vendo o que a comunidade precisa, que o 
Porto da Farinha teve lá conversando com o povo, que tem que ver a alegria daquela gente, 
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Passo da Taquara, que sempre diz que só promete o que cumpre, que andou há muito tempo 
naquele bairro sabendo a dificuldade que o pessoal passava, horrível, que uma vez um senhor 
veio lhe buscar: ‘Cabeludo, vamos lá olhar’, e que foi e de lá ligou pra prefeita e a prefeita foi 
ver o que tá acontecendo, horrível, horrível demais e ela disse: ‘Pra esse ano eu não vou fazer, 
Cabeludo, tu não promete, mas pro ano que vem eu vou fazer isso aí’, e que tava sempre em 
contato com ela, chegou em dezembro, a assessora que trabalha com ele, a Sheila, que saíram 
de casa em casa e mostrando pro povo o que precisava, que tinha muita gente que não acreditava: 
‘Cabeludo, muitos vereadores aqui e prometeram, outros não apareceram mais, é vinte e cinco 
anos’, que não é cara de prometer, que tá prometendo porque a prefeita falou que vai fazer: ‘Eu 
não acredito mais, Cabeludo, não acredito em ti, em ninguém eu acredito’, tudo bem, que lhe 
trataram bem, com respeito, que vai tratar bem e com respeito, numa semana chegou a galeria 
lá e que foi de novo, tá aí povo, o que foi prometido vai ser cumprido, não é pra agora, que tem 
mais coisa pra terminar, mas vão fazer isso aí, que hoje teve lá de novo, que agora aparece os 
vereadores botando todo eles que é o pai da criança, mas que no dia de enchente teve um que 
teve lá e não apareceu mais, que não vai citar nomes, porque não é disso aí, e que não quer 
inimizade, sempre diz que hoje tá, amanhã não sabe se tá aqui, que vão parar com isso aí, não 
vai nos bairros lá e mentir que foi lá e fez e vai botar lá no Face, que esse Face é a coisa mais 
triste desse mundo, aparece a verdade e a mentira, que muita gente fala a verdade, mas eles 
estão ali no Face detonando, porque ele que fez, ele que fez, não, não para aí, que vão reconhecer, 
vão reconhecer o que eles fizeram. ‘Cabeludo tu defende a prefeita porque ela tá fazendo’, que 
não vai defender, jamais, mas se conseguir vai chegar pro povo e vai dizer que esse tá mentindo, 
que pra ele se eleger eles fazem qualquer coisa e depois vão mentir pro povo, que com ele não, 
com ele não acontece isso aí, que não tem duas caras, o que falou pro povo é uma até o fim, que 
não vai chegar lá e mentir pra se eleger de novo, que vão mostrar trabalho, mas com mentira 
não, que tira o chapéu pra prefeita, tira o chapéu pros secretários, que esses fazem e correm 
atrás enquanto os outros detonam, que pra ele não vem com isso aí que não cabe, ninguém vai 
lhe botar goela abaixo pra assinar as coisas, que se errar, vai errar ele, se quiser falar lá pro povo 
porque o Cabeludo não assinou vai lá na casa lá e vai falar porque não assinou. Comentou que  
coisa que saiu aqui a semana passada, dos quatro partidos, os quatro partidos que falou, que 
fica triste, fica triste que é do seu partido, mas infelizmente o que vai fazer, que vai pela sua 
pessoa, pras outras não, que muita gente, muito vereador, agora vai assinar toda vez que é o 
cara, não, negativo, que vai assinar o que pensa de bom pra comunidade, com isso aí, que vai 
falar lá fora que o povo vai saber, pode falar, que enquanto eles fazem fofoca mostra trabalho, 
é o que tá fazendo, que não quer inimizade com ninguém, os onze vereadores são amigos aqui 
dentro ou lá fora, que jamais vai ignorar com eles, mas não é, se não se eleger de novo vai 
deixar a sua amizade e vai continuar a sua vida, mas que não vai mentir pro povo, não vai 
enganar o povo. Ver. Alexsandro Ávila saudou todos os presentes. Salientou que saúda 
principalmente aqueles pais, aquelas mães, que lhe solicitaram a semana passada uma ajuda, 
que alguns pais tão aqui então, uma saudação especial pra quem vem em busca de realmente 
ser atendido, que então é dessa forma aí que usa hoje aqui a tribuna mais uma vez, tribuna do 
PTB, com a permissão do líder ali, vereador Renato, que usa essa tribuna porque tenta de todas 
as formas trabalhar de uma forma diferenciada, duma forma onde escuta a comunidade, vai lá, 
conversa, que vê realmente o anseio daquela comunidade e aí cabe ao vereador ir buscar o 
entendimento com o secretário, que acha que não adianta às vezes criticar, criticar, criticar, mas 
não buscar o entendimento lá na porta do secretário que realmente ele é o responsável por hoje 
esse pessoal tá passando por uma dificuldade desnecessária, mas dessa forma que trabalha. 
Citou que então dessa forma aí que a semana retrasada teve visitando a secretária da Saúde, 
secretária Eliane, aonde conversou com ela pedindo basicamente ali pra que ela mantesse o 
quadro, que hoje o posto de saúde tem um quadro que atende ali no plantão, aonde tá faltando 
um técnico de enfermagem, aonde isso dá um problema, aonde sobrecarrega dois técnicos, 
sendo que um tem que sair para fazer um atendimento na ambulância, onde fica um técnico ali, 
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sendo que tem técnico de enfermagem que tá com restrição que não pode fazer medicação, que 
então fica bem apertado ali o atendimento desses funcionários ali que, às vezes, vai ali e custa 
pra ser atendido, mas que tem certeza que eles tão dando o máximo ali, tão tentando se 
empenhar, mas que às vezes encontra uma dificuldade onde tá faltando um técnico de 
enfermagem no quadro, então dessa forma que vem dialogando aí e pedindo pra secretária pra 
que ela atenda aí o mínimo que mantém ali o efetivo dos funcionários ali, que então dessa forma 
aí hoje vai deixar isso aí, que tá o Eduardo aí que faz parte da Administração, que acha que ele 
vai ter um diálogo com a secretária e na próxima sessão vai falar sobre esse tema aí e que espera 
que seja atendido aí por mais essa semana. Disse que então essa semana deixou mais pra falar 
sobre a educação, mas lembrando a secretária que vai visitar ela novamente essa semana pra 
ver se ela consegue aí realmente lhe atender e atender aí a todos, que isso aí só tem a ganhar, 
mas que hoje vai deixar sobre a educação, que foi procurar a secretária de Educação, aonde tem 
essas crianças lá que há anos, por várias Administrações, que sempre teve o prefeito que 
liberava micro para ir lá buscar, o secretário sempre entendeu que aquelas pessoas, aquelas 
crianças têm que ter o atendimento e buscar pra escola municipal e que não teve hoje respostas 
da secretária, que todas as resposta que teve foi negativa, não se mostrou nenhum pouco com 
vontade de ajudar, não teve assim um pouco de sensibilidade. GRANDE EXPEDIENTE: Ver. 
Alexsandro Ávila ponderou que agora vem à essa tribuna, aonde foi buscar esclarecimento, 
buscar esclarecimentos com a secretaria educação, que então é dessa forma aí, que vai passar 
pra esses pais estão aqui, que no primeiro diálogo que teve com a secretária há uma semana 
atrás, aonde ela lhe prometeu que ela aí buscar subsídios pra atender aquelas crianças, dizendo 
que veio uma ordem do Estado que ela não poderia avançar o município, e que aquelas crianças 
de Portão iam ficar sem a micro escolar, isso que já vem um atendimento há anos por várias 
administrações, e que ela disse que a micro não ia mais porque o Estado determinou que a micro 
não poderia avançar mais pro município de Portão. Citou que assim, o seu chefe de gabinete, o 
Vinícius, acompanhado do João, tiveram na Secretaria de Educação do Estado, no DAM, 
Departamento de Articulação Municipal, que é o órgão que fiscaliza as micros escolares, onde 
que eles falaram com o diretor, o Fraga, que aonde contaram a situação que tava acontecendo 
no município de Santa Rita, com as pessoas que moram na divisa no município de Portão, onde 
as contas de luz, os títulos eleitorais, comprovante de residência, contratos de compra e venda, 
que tudo é do município de Nova Santa Rita, as crianças estão matriculadas nas escolas 
municipais de Nova Santa Rita, aonde aponta um crime da secretária de Educação, porque sim 
a vaga pras crianças nas escolas, porque os comprovantes são de Nova Santa Rita, e que negou 
a micro escolar de buscar aquelas crianças, aonde hoje tem que caminhar quatro quilômetros 
essas crianças para chegar à escola, que não tem condição nenhuma. Falou que aonde esse 
vereador, hoje pela manhã, foi buscar novamente um entendimento com a secretária de 
Educação, aonde ela disse que não se importava, que ela não ia transportar as crianças e ponto 
final, isso já tava decidido, ignorando a ordem que veio do Estado, que o telefone tava à 
disposição, era só ligar pro diretor Fraga e ele ia notificar ela dizendo que ela tinha que sim dar 
o transporte, porque isso é pago pelo Estado, que então dessa forma ela ignorou todas formas 
de diálogo, então é dessa forma que esse vereador busca, primeiro busca o entendimento, 
primeiro busca o diálogo, quando isso não acontece é a tribuna que fala a verdade. Frisou que 
então tem aqui hoje os pais, têm mães, onde esse vereador foi ao Conselho Tutelar, botou a 
situação também pro conselho, aonde os conselheiros, mais uma vez, disseram que a secretária 
tá cometendo um crime, que ela hoje foi notificada pelo Conselho Tutelar pra amanhã botar as 
micro a funcionar, que se isso não acontecer, o Conselho Tutelar vai encaminhar ao Ministério 
Público pra ela ser chamada lá e ser apontada, então dessa forma a secretária, mais uma vez, 
teve que ter a insistência, a tristeza dos pais, vendo ali as crianças com grande dificuldade pra 
ir pra escola, mas a sensibilidade, o coração, a vontade de ajudar, que isso não existiu, de um 
partido que diz que trabalha para todos, um partido que diz que é do trabalhador, que pelo amor 
de Deus, são crianças, são vidas, que Conselho Tutelar tá apontando crime e mesmo assim a 
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secretária não quer corrigir, não quer entender que tem que atender as crianças. Disse que então 
dessa forma esse vereador vem aqui descontente, porque pais, mães, crianças, tiveram que vim 
aqui na Câmara de Vereadores mostrar o seu descontentamento, que então esse vereador hoje 
fez uma indicação, pedindo pra que os demais vereadores ajudasse para ter mais argumentos ali 
ao conselho e que vê uma total má vontade de ajudar os vereadores, que se diz trabalhar pelo 
povo, que isso escutou do vereador Jair que não quis assinar, que escutou do vereador Leonardo 
também porque não quis assinar, escutou da vereador Ieda, do vereador Mateus e do Cabeludo, 
que essa é a verdade, vereadores que vão lá, mostrando quem realmente trabalha do lado deles, 
que prometeu e não cumpriu, que a verdade do vereador é trabalhar por eles, ter coragem, ter 
posicionamento, trabalhar pela comunidade, essa é a resposta que realmente tem compromisso, 
de quem realmente merece um voto. Ver. Ildo Maciel da Luz saudou todos os presentes. 
Enalteceu que vem à essa tribuna pra dizer que assinou e pede que o vereador Alex venha depois 
aqui nessa tribuna e faça a retificação, que falou o Partido dos Trabalhadores é contra, que hoje 
de manhã falou com a secretária de Educação, por que existe uma responsabilidade sim dos 
poderes, tanto faz de portão como Nova Santa Rita, e o que ela falou que o prefeito de Portão 
não tá aceitando entrar as micro pegar os alunos da comunidade lá, que pertencem a Portão, e 
o que tem que faz, que desafia aqui cada vereador, convida os dez vereadores pra que marque 
quanto antes uma audiência com esse prefeito de Portão pra tentar resolver alguma coisa, 
porque fica esse jogo de empurra e que sabem que aquela vilinha lá perto da Olaria pertence 
sim pra Portão, que até nem sabia que aquele pessoal votava aqui, que nunca foi pedir voto lá 
e não é por isso que vai se negar de ajudar a comunidade lá, e que se a prefeita teve não sabe, 
tá falando dele, e que como vereadores tem sim a obrigação de marcar uma audiência com esse 
prefeito de Portão, que se for possível levar a comunidade junto. Justificou que ele disse que 
não tem, que não aceita entrar micro no município dele, que agora pelo outro lado tem aquelas 
pessoas lá, que sabe, é daquela região, aquelas pessoas, a comunidade, aquelas crianças faltando 
aula, cada pai leva do jeito que pode, que viu esses dias um senhor ali perto do Daleci levando 
a criança de à cavalo, e daí isso dói porque também é um pai, e que tem que trabalhar pelo 
município, e que vão ter que desatar esse nó, que tem que sentar sim com esse prefeito e tomar 
uma decisão, porque sempre houve, mas como a comunidade é sabedora, do ano passado, do 
que aconteceu lá, daquele estupro, a prefeita foi chamada, que foi chamada, como que pegam e 
entram num município que não lhe pertence, que houve um estupro lá que todo mundo sabe e 
o Conselho Tutelar daqui sabe disso, e que por isso esse é um dos maiores motivos pra que 
fosse retirado as micros daquela região. Comentou que então, os vereadores, desafia e convida 
cada um vereador, que faça um documento, mande um ofício pro prefeito lá e marca uma 
audiência pra que consiga resolver, porque as crianças não podem ficar fora de aula e que mais 
uma vez diz aqui, que o vereador Lebrão da bancada do PT, vereador Pedal da bancada do PT, 
assinaram junto e não esconde pra ninguém, que sempre foi responsável pelo o que faz. Ver. 
Milton Remelink saudou os presentes. Alegou que nunca foi contra isso aí, tem que dizer, tem 
que buscar as crianças lá, claro que tem, que vai falar com a prefeita e vão ter que ir lá, que esse 
prefeito de Portão, como disse o Lebrão, vão fazer uma reunião ver o que esse rapaz lá tá 
pensando, mas que vão os onze vereadores, vão todos juntos, que isso aí tá errado, tá muito 
errado. Afirmou que não adianta vim na tribuna e apontar o fulano, beltrano e ciclano, se votou 
e aí lhe força a tornar a dizer, que já entrou nessas frias aí, já assinou, depois foi muita guerra 
praí, foram pra rua e bota o cara lá em baixo, que o cara fica sem moral, que essa vez, é a favor 
de levar as crianças, ir lá no Portão e buscar ou levar, que tem que ir, porquê, porque o pessoal 
de lá não vota em Portão e votam em Santa Rita, mas ele que dê um jeito, nisso aí tá a favor do 
vereador, e que vão dialogar com a prefeita, coração bom, o secretário, a secretária, e que não 
vão forçar a barra. Citou que sempre disse, Santa Rita os quatro canto tem que trabalhar, mas 
vão defender, não adianta defender aqui e depois da eleição passa e volta dali três, quatro, cinco 
meses, um ano, isso não, que todos tem sonhos na vida, que tinha um sonho de ser um vereador, 
e através de Deus que lhe puxou tá aqui e tá lutando, que não baixo a cabeça, pessoal o encontra 
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na rua: ‘Cabeludo, não é assim’. Salientou que esse transbordo, graças a Deus que vai acabar, 
que se pudesse levar aquela roleta junto um dia desses tinha levado, tinha ali uma coisa imoral, 
as velhinhas caindo ali,  levantando, mas Cabeludo votou isso aí, que não faz assim, que explica 
o que acontece no momento lá e lá, que não é a favor, anda de ônibus e tem orgulho de andar 
de ônibus, tem orgulho, e que vai acabar esse transbordo, pode ter certeza, a reunião que tiveram 
aqui antes com os vereadores, que tiveram aqui de noite, quarta-feira, inverteram, mas vai a 
hora deles chegar, que a prefeita tá em cima deles, pode ter certeza que vai vim melhoria pra 
Santa Rita, que ainda vão dizer o que os vereadores votaram, não, que votaram a favor, e aqueles 
vereador que votaram contra o posto de saúde, cita, e aqueles vereadores que votaram contra o 
asfalta no Porto da Farinha, cita, mas que vem coisa na mente e tem que falar, com todo respeito, 
pede desculpa, e que vai deixar pra eles, mas que não inventem, eles fazem, porque trabalha e 
vai mostrar pro povo que luta pelo povo aonde que anda, que se não puder fazer tudo, mas o 
que pode fazer pode ter certeza. ORDEM DO DIA: REQUERIMENTOS: Mesa Diretora: No 
sentido de que seja realizada uma Sessão Solene em comemoração ao 26º Aniversário do 
Município, dia 13 de março de 2018, às 18h, no Plenário desta Casa, e que a Sessão Ordinária 
prevista para o mesmo dia seja antecipada para as 16h30min. Aprovado por unanimidade. 
Bancada do PTB: No sentido de que o Poder Executivo faça estudo de viabilidade para 
fornecer uma cesta básica aos membros do 15º Pelotão da Brigada Militar de Nova Santa Rita. 
Aprovado por unanimidade. INDICAÇÕES: Ver. Rodrigo Aveiro: Foram lidas em bloco. No 
sentido de que a secretaria competente realize a ampliação da rede de Escolas de Educação 
Infantil no Município. - No sentido de que a secretaria competente efetue estudo para colocação 
de guard rail nos dois lados da Av. Getúlio Vargas, e também local adequado para o trânsito de 
pedestres ao lado do arroio próximo ao nº 851 – Agropecuária Nativa, no bairro Berto Círio. O 
autor discutiu: Alegou que é importante tá sabendo o que está acontecendo no Município, o 
trabalho do vereador, dos vereadores, que vem aqui então defender a indicação pra ampliação 
de mais creches, construção de escolas infantis no Município, pois vê a grande necessidade de 
inúmeras famílias os procurando por não ter vagas adequadas que possam comportaram o maior 
número de crianças no Município, que essa dificuldade vem crescendo cada vez mais, de uma 
maneira que o Município vem crescendo, pessoas, famílias e empresas vêm para o município e 
que vem sofrendo há muito tempo, há muito anos, então, com a falta de vagas nas creches. 
Falou que então faz essa indicação, pede aos vereadores que votem a favor, pede o apoio de 
todos, também, no sentido ali, os guard rail na travessa da Getúlio Vargas, ao lado da pecuária 
Nativa, que onde o trânsito cada vez mais intenso no bairro Berto Círio, para que as pessoas 
tenham mais comodidade, segurança, que sejam colocados então os guard rail e uma passagem 
em cima daquele arroio ali, que é bem preocupante, meio que pessoas, crianças, passam 
diariamente por ali na volta da escola ou de seus afazeres, que pede então o apoio de todos os 
vereadores. Aprovadas por unanimidade. Verª. Ieda Bilhalva: Foram lidas em bloco. No 
sentido de que a secretaria competente analise a possibilidade de fazer a modificação da rótula 
e sinalização visível do trevo da Califórnia. - No sentido de que a secretaria competente analise 
a possibilidade de colocar um bebedouro perto da pracinha no Parque Olmiro Brandão, bairro 
Centro. A autora discutiu: Frisou que então a indicação que fez e já está sendo atendida, porque 
há muito tempo vinham conversando com o secretário de Obras, com secretário Rivelino, que 
a questão da nossa viabilidade ali no trevo da Califórnia, na rótula da Califórnia, que já houve 
vários acidentes, que quando vem da Primavera não sabe se faz o retorno, se entra direto, e aí 
ele fica o impasse de quem é a preferencial, se a preferencial é de quem vem de Morretes, quem 
vem do Berto Círio, e às vezes os caminhões da Cimbagé carregados ali não consegue frear, 
que isso dificulta o trânsito, então isso já tá sendo hoje, que a obra já começou hoje, então tem 
a agradecer essa Administração que atende as reivindicações. Comentou que um bebedouro no 
Parque Olmiro Bandrão, próximo à pracinha, porque é calor, que nos dias quentes vê uma 
grande quantidade ali de crianças, pais e mães, que vão no Parque Olmiro Brandão, e que só 
tem uma torneira ali, então acha que é necessário um bebedouro nas proximidades da pracinha 
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ali, da Escola Fazenda, pra que as pessoas tenham como tomar uma água de qualidade, descente, 
ali quando estão fazendo a sua hora de lazer ali no Olmiro Brandão. Aprovadas por unanimidade. 
Ver. Jair de Oliveira: Foram lidas em bloco. No sentido de que a Empresa de Telefonia OI 
faça a troca do poste na Estrada Sanga Funda, em frente ao nº 638, bairro Sanga Funda. - No 
sentido de que a RGE SUL efetue a troca do poste 204-6, na Estrada Nova, próximo ao nº 190, 
bairro Sanga Funda. Aprovadas por unanimidade. Ver. Jocelino Rodrigues: No sentido de que 
a secretaria competente efetue a instalação de iluminação pública em toda a Rua Vereador 
Deoclécio Rodrigues, bairro Berto Círio. Aprovada por unanimidade. Ver. Alexsandro Ávila: 
No sentido de que a secretaria competente efetue a implantação de um posto de saúde no bairro 
Sanga Funda. O autor discutiu: Afirmou que mais uma vez usa essa tribuna porque não é a 
primeira vez que faz essa indicação, que já faz dois anos que vem fazendo essa indicação que 
seja feito um posto de saúde no bairro Sanga Funda, onde vê aí uma demanda muito grande da 
população crescendo pro lado da Sanga Funda, e que acha que é de extrema necessidade que 
hoje o bairro tenha um posto pra dar um melhor atendimento aí às crianças, às mulheres, os 
adultos, que tenham aí um posto no bairro Sanga Funda e que pede aprovação dos vereadores 
aí. Aprovada por unanimidade. Ver. Leonardo Vieira: Foram lidas em bloco. No sentido de 
que a secretaria competente realize contato com uma empresa de tecnologia em comunicação 
para colocação de um sistema de internet no bairro Caju, principalmente na Estrada Porto da 
Farinha, Loteamentos Maria Rita e Maria José. - No sentido de que a secretaria competente 
efetue a instalação de tachões e placas de limite de velocidade no entroncamento de acesso do 
Assentamento Capela (Coopan) com a Estrada Alcides Amorim, como forma de reduzir a 
velocidade dos veículos que nela trafegam. Aprovadas por unanimidade. Ver. Renato 
Machado: Foram lidas em bloco. No sentido de que a secretaria competente efetue o 
recolhimento de lixo acumulado na Rua Adalberto Viegas, bairro Caju, e que no mesmo local 
seja colocado uma placa de proibido colocar lixo. - No sentido de que a secretaria competente 
efetue a roçada em todas as laterais da Estrada Volta Grande, Vasconcelos Jardim, bairro 
Califórnia. Aprovadas por unanimidade. Ver. Alexsandro Ávila solicitou a inclusão de um 
requerimento, no sentido de que seja incluído na Ordem do Dia da presente sessão, a indicação 
para que sejam atendidos os direitos das crianças que residem na Estrada do Luizinho, arredores 
do Porto da Farinha, no bairro Caju, que estão matriculadas em escola municipal de Nova Santa 
Rita. Aprovada por unanimidade. Ver. Alexsandro Ávila: No sentido de que sejam atendidos 
os direitos das crianças que residem na Estrada do Luizinho, arredores do Porto da Farinha, no 
bairro Caju, que estão matriculadas em escola municipal de Nova Santa Rita. Os vereadores 
discutiram: Ver. Alexsandro Ávila discursou que mais uma vez vem à essa tribuna discutir 
sobre a indicação que entrou à pedido do Conselho Tutelar pra que realmente fossem atendidos, 
que então dessa forma reconhece aí que o vereador Lebrão, ele assinou também a indicação, 
como já tinha falado na primeira vez, como também o vereador Pedal também teve o 
compromisso de entender que as crianças têm que ir pra escola e a secretaria tem o dever de 
cumprir, como o vereador Gugu, como o vereador Renato e como o vereador Paulinho, que 
então é dessa forma que esse vereador buscou um entendimento com quem realmente quer 
ajudar, aonde viu também uma grande dificuldade naquelas crianças lá do Porto da Farinha, 
que onde viu um vereador dizendo que defende aquela comunidade, mas não assinou, aonde 
aquelas pessoas, aquelas crianças vão ficar desassistida do vereador que era daquele bairro, que 
então mais uma vez mostra essa Câmara. Disse que não vem aqui prejudicar ninguém, mas que 
a indicação ela veio pra essa Casa, que pediu ajuda dos vereadores, veio pedir ajuda pros demais 
vereadores pra ter mais subsídios, que todos os vereadores tão preocupados, mas não é dessa 
forma que entende, mas que a indicação tá nessa Casa, vai ser encaminhada pro Conselho, que 
se a secretária de Educação achar que ela não tem que cumprir a lei ela vai ser notificada lá no 
Ministério Público pelo Conselho, que tá fazendo um belo trabalho, então é dessa forma que 
essa indicação tá na Casa aí, que dá os parabéns pros vereadores aí que se posicionaram, e que 
acha que essa indicação vai passar, espera que seja aprovada por todos, sendo mesmo que não 
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foi assinado por vários vereadores, mas que consiga sim atender lá necessidade deles. Ver. 
Paulo Vargas saudou os presentes. Relatou que é uma honra poder falar a respeito de uma 
indicação tão importante, que Nova Santa Rita tem atendido aquela comunidade há muitos anos, 
porque o governo do lado de lá está na inércia e tem que fazer a sua parte como Município de 
Nova Santa Rita, que atendem saúde pública, atendem educação, tudo lá pro lado de Portão, 
mas que nada mais justo que Nova Santa Rita continue atendendo até que isso se defina, porque 
afinal de contas lá é outro município, mas que solidariamente tem que fazer a obrigação também 
como Município, que então a indicação do vereador Alex, da bancada do PTB, da bancada do 
PT que tá ajudando também, o vereador Ildo Maciel, que são solidários a essa causa por 
entender que as crianças não podem ficar sem esse transporte, que aí tá sua justificativa e o 
porquê que assinaram esse projeto. Ver. Rodrigo Aveiro ponderou que não tem como não se 
manifestar quando se trata de criança, que é uma prioridade, tem uma filha, sua esposa já tá 
gerando outra aí e não gostaria de estar na posição dessas famílias, dessas mães, desses pais, 
dessas crianças que sofrem com a dificuldade desse transporte, que acredita que a secretária 
Elaine é uma pessoa muito competente, que teve já, que trabalhou com ela, conhece muito bem 
ela, acha que a questão não dá para ficar jogando pro lado da Secretaria do Município de Nova 
Santa Rita, nem de Portão, que acha que gostou muito da fala do vereador Lebrão, uma pessoa 
muito consciente que admira muito, que deve se manifestar lá com o pessoal da prefeitura de 
Portão e alguém vai ter que assumir essa situação, mas que não pode ficar esperando que as 
crianças que estão sofrendo, se as crianças estão matriculadas no município acredita que elas 
também devam ter o transporte do Município, por isso assinou, que foi um dos primeiros 
vereadores a assinar, que parabeniza o vereador Alex, não tá aqui para apontar dedo pra partido, 
que acha que a pessoa é que faz a política, e o caráter também é da pessoa, não envolve o partido, 
que partido tem que ter pra ter uma legenda na hora de concorrer lá, e que é vereador de todo 
município, e tá à disposição de todas as pessoas, comunidades, que quando tiver alguma 
dificuldade para buscar a solução, então também pede aos vereadores que apoiem aí nessa 
indicação e vai votar a favor. Ver. Mateus Marcon saudou os presentes. Enfatizou que quer 
dizer primeiro que não assinou porque já estão correndo atrás, estão em contato hoje, que tão 
em contato com o prefeito de Portão e vão também a prefeita da cidade pra marcar uma reunião, 
que também propõe fazer uma comissão dos pais que estão aqui hoje que tem seus filhos que 
não estão pegando o ônibus, para fazerem uma reunião e tirarem qual Município vai puxar, se 
é o Município de Santa Rita ou Município de Portão, porque acha que é uma injustiça o que tão 
fazendo com essas crianças, que sempre passou o ônibus lá e agora, que isso já era pra ter se 
resolvido, que faz dois meses que as crianças tão de férias, se Portão fosse levar tinha que ter 
decidido nas férias, ou Nova Santa Rita, porque hoje quem tá saindo prejudicado são as crianças 
de Portão que estudam em Nova Santa Rita. Citou que então quer dizer que é favorável e não é 
porque não assinou o papel que não vai ser, que tá aqui, tá do lado deles e já estão correndo 
atrás para que seja resolvido o mais rápido possível. Ver. Milton Remelink frisou que não é 
porque não assinou esse papel, que é a favor, tem que melhorar pras crianças, que vão buscar 
nos bairros, vão dar mais atenção, vão melhorar, que foi criança e sabe o dia que passava, por 
isso que é bem a favor das crianças, dos pais do aluno, fazer reunião, que vão marcar reunião 
com a prefeita, tem certeza que ela vai, com os secretários, que não adianta chegar aqui porque 
o fulano é do bairro e não vai ajudar, que sempre ajuda, que mora nesse bairro e conhece o 
bairro direto, porque passou, que vai dizer uma coisa, não acredita, que tá no meio do povo, 
anda de ônibus e não tem carro não, que vai a pé até eles, que é do lado de melhoras, do povão, 
que hoje tá aqui e agradece os eleitores, que se não eles não taria aqui. Falou que antes de dizer 
que o Cabeludo é contra, é mentira, que é a favor de melhoria pras crianças, que tem que buscar 
essas crianças em casa e dar mais assistência, melhorar muita coisa e que vai falar com a prefeita, 
pode ter certeza, com a secretária, que não acredita que a secretária é uma pessoa que faz tanto 
no município vai tá dizendo coisa, que a responsabilidade é dela sozinha, será, que acha que 
não. Alegou que pode ter certeza, que tá do lado deles, defende eles, lhe procurem que vai até 



ATA 013/2018    IFD - 9/13 

a prefeita e os secretários, que não é de levar coisa pelas caras, não, não vai se mudar de cidade, 
esse negócio tava no bairro, e no bairro e na rua dos outros, que é dos quatro cantos, e que faz 
o que pode por essas crianças, jovens e idosos, que contam com ele, que não vai virar as costas 
não, que esses bairros que ele fala fazia a pé a sua campanha, enquanto muitos vereadores lá 
prometeram e prometeram e agora tá na hora, porque eleição falta dois anos já, que abra o olho, 
quem promete demais não cumpre e que vão ser iludidos mais quatro anos, que é bem bom 
chegar no dia e o salariozinho tá ali no banco, é muito bom, botar no bolso. Ver. Jair de 
Oliveira afirmou que também vem aqui discutir que essa indicação do vereador e dizer também 
que não é desde agora que tão nesse caso pra resolver esse problema lá, que só que não tá, não 
é de fazer politicagem e de fazer alarme e ir pra Facebook e fazer isso e fazer aquilo, que só vai 
em último caso, que tem aqui um abaixo-assinado lá dos pais, desde dezembro quando deu 
aquele problema lá pra matricular as crianças, que eles não queriam matricular, que não foi lá, 
mas sabe o que tá acontecendo e pode dizer que conversou com o prefeito de Portão e o que a 
presidenta aqui falou é verdade, que ele se eximiu da responsabilidade e responsabilidade de 
Nova Santa Rita vão cumprir, que a última instância que vai recorrer é o Ministério Público, 
que se precisar vai sim, não é porque é governo, mas tá aqui, que se conseguir resolver de outra 
maneira possível, vão resolver, que acha que lá vai demorar mais, mas se não tiver outra saída 
vão resolver por aqui. Afirmou que então assim, esteve com a secretária por dois dias essa 
semana, que hoje teve de novo, acha que essa semana já resolve, que as crianças não podem 
ficar fora da escola, que sabe, conhece lá, não pode ficar fora da escola, que agora não tá vindo 
aqui justificar porque não assinou o documento, que é uma indicação, tem que ver o que o 
vereador tá fazendo, não adianta ficar de alarme, ir lá dizer que vai fazer, que acha que a maioria 
aqui que não o conhece, mas que tem aqui a assinatura deles lá, que é um abaixo-assinado que 
lhe entregaram nas mãos, já faz dias e tá correndo atrás, mais de meses, que o vereador Mateus 
tá envolvido nisso aí, vereadora Ieda também, a presenta da Casa tá envolvida nisso também, 
que então quanto mais vereador envolvido é melhor, mas que não é porque não estão contra, 
não que resolva, e se precisar entrar no Ministério Público tem jeito, que agora se precisar 
resolver da melhor maneira possível pra não prejudicar mais ainda aqueles alunos, aquelas 
crianças que lá estudam aqui no Colégio Santa Rita, que aí vão fazer pelo melhor, mas pode ter 
certeza, que nem disse, não veio aqui justificar nada, que tem documentos concretos e o prefeito 
disse e ele vai ter que resolver. Ver. Jocelino Rodrigues enfatizou que primeira coisa quer 
agradecer a comunidade que se faz presente, porque aqui no olho no olho, vereador e povo, o 
discurso muda, que dá os parabéns ao vereador Alex que se não tivesse levantado essa lebre 
ainda, essas crianças, esses pais estariam sem matrícula e também estariam sem a vaga, sem 
ônibus lá, que acredita sim, depois desse manifesto, depois desse apoio da assinatura dos 
vereadores que apoiaram, que não ficaram no gogó, mas vieram e assinaram, e é assim, é 
posicionamento, que não fica com medo de perder cargo, não fica com medo de perder base 
não, é posicionamento com o povo que teve aqui. Disse que então quer dar os parabéns, assinou 
por causa que esse pessoal não sofre só na educação, esse pessoal aqui também sofre na saúde, 
porque muitas vezes um carro não quer ir buscar lá, que muitas vezes a brigada também não 
chega até lá e eles ficam à mercê, mas eles são lembrados, de quatro em quatro anos são 
lembrados, e que isso fique marcado na paleta e fique marcado na memória e passem pros seus 
filhos também, para que não fiquem lembrados somente de quatro em quatro anos, como 
algumas ruas que vê pelo município que são lembradas de quatro em quatro, como é a invasão 
no campinho do Loteamento Popular, como é a invasão do Berto Círio ali, somente de quatro 
em quatro anos, que vereadores que tem fotos lá durante o período eleitoral, vá lá ver como é 
tá. Alegou que então quer agradecer a presença, não sabe se tem assinatura deles no abaixo-
assinado do vereador ali que se fez presente ali, apresentando uma assinatura, que então não 
sabe se estão aqui representando a comunidade, que não sabe se a assinatura deles tá ali, mas o 
posicionamento desse vereador é a favor da indicação do vereador Alex. Ver. Renato Machado 
explanou que foi um dos que foi o primeiro, se não o primeiro, o segundo a assinar a indicação 
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do vereador Alex, por entender assim, primeiro que poucas pessoas tão aqui, que até conhece 
poucas, mas dizer que esses alunos estão matriculados no município e não é a primeira matrícula 
já tão alguns anos no município matriculados e estudando no município e sempre teve o 
transporte escolar independente do governo. Comentou que aqui não é discussão de quem é A 
ou B, de que partido A ou B ou C, e sim o bem estar dessas crianças que não tá acontecendo, 
que pra isso tem o Conselho Tutelar do Município, que vai abraçar junto essa causa e que vai 
levar pra promotoria da Criança e Adolescente pra buscar um subsídio positivo pra que essas 
crianças possam ter o seu transporte pra que possam vir pra escola. Alegou que entendem que 
tiveram tempo suficiente, no mês de dezembro, de janeiro e de fevereiro, pra que a prefeita do 
Município tivesse um contato com o prefeito de Portão, junto com a secretária de Educação, 
junto com o secretário ou secretária lá de Portão, da Educação também, pra resolver o impasse, 
que todo mundo sabe quem são moradores de Nova Santa Rita, as residências são de Nova 
Santa Rita, porque o que comprova isso são as suas escrituras, são, enfim, que são as suas contas 
de luz, todo mundo sabe disso, que depois ficam jogando, empurrando de um lado pra outro e 
ninguém querendo assumir responsabilidade, que os vereadores tem o dever sim de assumir a 
responsabilidade e ir até o fim pra resolver a situação, que as crianças não podem ficar sofrendo 
com essa situação. Reforçou que portanto, tiveram tempo, faltou interesse político de resolver 
a situação, porque não é ano de eleição, que se fosse ano de eleição municipal garante que 
tinham resolvido a situação, porque no ano de eleição não teve lá pedindo voto, mas que sabe 
de muitas pessoas que tiveram pedindo, mas tem compromisso como vereador dessa cidade de 
procurar sempre estar do lado do povo e sempre foi muito claro na sua atitude, e que para quem 
não o conhece ainda, tem cinco mandatos de vereador nessa cidade, que é o seu quinto mandato, 
mas sempre teve posição correta do lado do povo e pode contar com o seu apoio. Aprovada por 
unanimidade. PAUTA: PROCESSO Nº 009/18: PROJ. LEI Nº 001/18 – De autoria do Ver. 
Renato Machado - Institui o Fundo Especial do Poder Legislativo Municipal de Nova Santa 
Rita, nos termos do art. 71 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964. Dada a primeira 
pauta. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Ver. Alexsandro Ávila mencionou que agradece a 
presença dos que tiveram aqui lhe dando esse apoio hoje para que consiga realmente atender lá 
o pedido, que a van escolar entre lá e faça o que já vem fazendo há anos, há várias 
administrações, não é nada demais o que hoje vêm aqui reivindicar, que hoje esse vereador vem 
aqui cobrar e fiscalizar, que é o seu papel, papel do vereador é escutar e tentar dar o melhor pra 
que realmente tenham o seu problema solucionado, que então dessa forma que hoje trouxe esse 
problema pra Casa, conversou com a secretária, trouxe pra cá pra Câmara, e que hoje tem aqui 
o apoio dos vereadores que assinaram, que dá os parabéns pros vereadores que assinaram, 
porque isso vai ser encaminhado ao Conselho Tutelar e ali vai ter mais um subsídio pra ser 
cobrado, que se for necessário ao Ministério Público, mas acredita que agora vendo o empenho 
dos vereadores da base do governo, mesmo não assinando se preocupando, acredita que agora 
a secretária vá cumprir o que ela tem que cumprir, que é o regulamento, que a lei, a lei manda 
criança na escola, mora na área rural, que tem que ter à disposição a micro, que isso quer deixar 
bem claro, é pago pelo Estado, cada criança que embarca na micro o Estado paga para essa 
criança entrar na micro, que então não é nenhum favor que o Município tá fazendo, é um dever, 
então que fique bem claro, isso é pago pelo Estado, que cada criança que é transportada na 
micro escolar, então que fique bem claro que não é nenhum favor que o Município tá fazendo. 
Ressaltou que hoje quer agradecer os vereadores que não assinaram, mas que tiveram aí a 
parceria de votar favorável na indicação, que ganha um respaldo onde ela foi votado aí por 
todos vereadores, não foi assinado, mas foi votado, que então dessa forma aí acha que vai 
conseguir esse objetivo, que se não tivesse esse desgaste, ter trazido aqui pra essa Casa, como 
vereador Gugu falou, tá levantado essa lebre, que acha que ia continuar aí insistindo, brigando, 
pedindo pra um, pedindo pra outro, mas que acha que tem que ter um posicionamento e esse 
vereador sempre busca o entendimento com o secretário, que não se importa de que partido é, 
porque trabalha pra todos, que infelizmente é do partido aí, hoje é do partido de oposição, mas 
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que trabalha sempre pelo bem de cada cidadão, que se tiver que ter um diálogo com cada 
secretário, não importa a sigla partidária, que vai lá, busca o entendimento pra que essa pessoa 
seja atendida, que seu pedido seja atendido, isso é bom pra todos, que não precisava ter esse 
desgaste, não precisava ter vindo aqui, não precisava tudo isso, mas que foi necessário porque 
dessa forma pra poder chegar no objetivo de ser atendido. Citou que então aí, mais uma vez, 
agradece aí os vereadores, agora vai ser encaminhado essa indicação ao Conselho Tutelar, que 
está fazendo um belo trabalho, hoje chegou lá já notificaram a secretária de Educação, que ela 
tem que cumprir a lei e ela não cumprindo isso vai ser encaminhado pro Ministério Público, 
que então duma forma ou doutra, demorando uns dias ou não, com certeza, vão ser atendidos, 
então é dessa forma aí que se preocupa e vai tá sempre à disposição aí quando precisar, que vai 
tá à disposição pra atender e tentar ajudar vocês da melhor forma. Ver. Renato Machado 
saudou os presentes. Anunciou que acha que é importante essa discussão pra que possa fazer, 
avançar, então, esse processo aonde as crianças não podem sair penalizadas de forma alguma, 
porque no momento em que as crianças do município tão matriculadas nas escolas, que o 
Município tem a responsabilidade de transportá-las com segurança e dar todo o apoio necessário, 
porque são alunos do Município, que são moradores comprovadamente, com suas contas aí e 
títulos de eleitores também, morando no município. Frisou que portanto, aqui, não estão 
fazendo nada mais do que a obrigação em trazer um pouco de melhoria e tranquilidade pros 
pais que precisam disso pra que possam saber que as crianças estão seguras, que entendem que 
nesse momento aonde tem que se definir, com o voto favorável ou não, tem posicionamento, 
que acha que nada mais justo que assinarem sim, e assinaram, e que quantas vezes for necessário 
estarão juntos para que possam então resolver esse impasse. Disse que nada mais justo do que 
a prefeita opere junto à secretária de Educação, junto com o prefeito de Portão pra que possa 
então, com apoio dos vereadores, chegar no resultado positivo em que essas criança o mais 
breve possível, que tenham o transporte disponível para que possa, então, estar retornando às 
atividades, que pra isso existe também o Conselho no município, junto com a Promotoria da 
Criança e do Adolescente, que com certeza vai fazer justiça e de forma correta colocar essas 
crianças na sala de aula. Citou que os impasses acontecem, é o primeiro ano que chega às 
reclamações, que em anos anteriores sempre teve transporte, e agora não sabe o porquê agora, 
que não sabe o porquê então o prefeito tá tentando trancar a entrada de transporte pro município 
de Portão, pra trazer pra Nova Santa Rita, por que o direito de ir e vir é público, então é 
inconstitucional, que entende que ele jamais pode, levando em conhecimento da promotoria, 
que ele vai poder não deixar entrar no município pra que possa, então, dar uma assistência 
necessária aos alunos pra cidade. Explanou que entendem também, não poderia aqui deixar de 
falar também com relação ao tão discutido, o transbordo na cidade, mas que circulou na semana 
passada um informativo e logo em seguida uma carga horária dos horários municipais, 
intermunicipais, sábados e domingos, do município, com relação ao transbordo, e que aqui 
sempre defendem a qualidade do transporte público, que entendem e aqui tá a prova disso, 
entregue pra vários cidadãos do município, a carga horária dos novos horários a partir do dia 
vinte e dois, e que simplesmente a prefeita, junto com o Ministério Público, junto com a 
Metroplan trancaram esse procedimento que é visando que vai ter um estudo, que tá tendo um 
estudo de viabilidade junto com o LaSalle. Destacou que participou das duas audiências 
públicas que teve no município, uma foi aqui na câmara e a outra foi ali na Igreja Assembleia 
de Deus, que naquele momento lá foi falado que teria cinco audiências públicas, hoje recebeu 
um convite, que tem um compromisso na quinta-feira às vinte horas, mas às dezenove horas 
quer tá lá em Berto Círio, dizendo que já estão com o estudo feito pra que seja aberta, então, a 
licitação, mas que quanto tempo vai levar isso, e o povo continua sofrendo, andando nos ônibus 
sucateados, não cumprimento de horário, chovendo dentro dos ônibus, ônibus estragado da 
Tabaí, e uma passagem bem cara pros usuários do município. Enalteceu que portanto, acha que 
não teve o entendimento de buscar então um acordo entre o Ministério Público, entre a 
Prefeitura e entra Metroplan, pra que pudesse então colocar esse horário que é melhor do que 
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tá existindo hoje, até que fosse feita a licitação, mas que pelo que tá entendendo tão atropelando, 
porque se já tem resultado, pra onde teria cinco audiências públicas, que vão parar na terceira 
e as outras duas não vai ter mais é porque tá sendo acelerado o processo pra que aconteça, seja 
feita então a licitação no Município do transporte. Disse que entende que se a prefeita teve força 
de barrar junto com o Ministério Público essa melhoria que vinha pro povo e assumindo a 
responsabilidade bem clara em vídeo na rede social dizendo que é de competência dela, que ela 
tem que ter a mesma competência em procurar o prefeito de Portão e resolver a situação, não é 
só competência praquilo que interessa e sim praquilo que o povo precisa, que se teve condições 
de inviabilizar essa situação do transporte e deixar como tá, e uma prorrogação até abril daquele 
contrato que foi discutido nessa Casa e foi mentido aqui pelos representantes da Metroplan, que 
mentiram pros vereadores, e mentiram pras pessoal que tavam aqui, dizendo que não iriam 
renovar mais, e que quando uma parte não quer renovar o contrato não adianta ou outra querer 
renovar e foi o que aconteceu, a Metroplan mais uma vez mentiu aqui. Ver. Leonardo Vieira 
relatou que novamente retorno à tribuna aqui, e que poderia ter vindo antes pra debater a 
indicação do vereador Alex ali, porque em nenhum momento por não ter assinado a indicação 
dele iria votar contra, que simplesmente pediu para ele que ia ver essa situação amanhã, porque 
a indicação vai entrar semana que vem, porque o Renatinho infelizmente ele é o prefeito do 
PDT de Portão, e o PDT, a bandeira do PDT é educação, ensino de qualidade e trabalho, que 
então ele tem o dever sim de dar o acesso pra essa van buscar esse pessoal de Portão pra Nova 
Santa Rita, então amanhã vai tá entrando em contato com ele pra tá marcando uma reunião e 
convidar todos os demais vereadores pra se fazer presente, porque é obrigação dele, e que 
obrigação sua também por ser um colega de partido, que apesar de ser de outro município, mas 
tem que ter essa conversa, que não podem deixar a comunidade, a população, a criança 
desamparada com o transporte público, como diz cada real investido em educação é mil reais 
que se deixa de investir em segurança, porque a educação é a base de tudo e o ensino de 
qualidade muito melhor. Contou que então gostaria de comunicar a todos que é favorável sim 
à educação, não porque não assinou, que pensa que podem encurtar esse caminho, porque até 
chegar em Ministério Público e todo esse trâmite a comunidade vai ficar padecendo, que então 
vão encurtar, vão conversar olho no olho, que vão sentar lá na frente desse prefeito, vão 
perguntar porque ele não quer que a comunidade seja atendida, que nada mais justo, ele não tá 
tendo um custo, e que só corrigindo o colega vereador, essa verba que vem pra eles e pro 
Município aqui é três mil reais pra cada aluno, é uma verba do Governo Federal, que não passa 
pelo Estado, até porque se passar pelo Estado não vai receber, que o Governo do Estado não tá 
repassando nada pra ninguém, a parte que é da Saúde, por exemplo, o Governo do Estado não 
tá repassando pros Municípios, e que muitas vezes vai na precariedade da Administração, mas 
não isenta de atender a população, porque cada um tem a sua obrigação, que a partir do 
momento que viraram agentes públicos tem obrigação sim com a comunidade, 
independentemente de ser o local que faz volta ou não, que é vereador dos quatro cantos da 
cidade, então não podem se omitir de procurar melhoria pra toda cidade. Ver. Jocelino 
Rodrigues frisou que antes começar a sua fala vai só acrescentar a fala do colega vereador 
Leonardo, que o Estado não vem repassando porque a Educação é uma tripartite, como a Saúde, 
que tem ali o WhatsApp, tem o Portal de Transparência, que o Estado essa semana, quatrocentos 
mil mandou pra Saúde, referente a repasses atrasados de dois mil e quinze a dois mil e dezessete, 
que o Estado ontem colocou uma placa lá na Escola Nova Sociedade, uma escola que passou a 
ser do Estado graças ao Movimento Sem Terra, que mesmo sendo oposição, graças ao pedido 
desse vereador, junto ao gabinete Deputado Tiago Simon, foi liberada uma verba de quarenta e 
um mil reais para reforma daquela escola, para Educação, que então o Estado não tem dinheiro, 
está quebrado, mas dentro do possível está pagando as contas, dentro do possível. Destacou que 
agradece novamente a presença de todos, parabeniza novamente o vereador Alex, e como o 
vereador Renato levantou essa lebre da questão do transbordo, que esse vereador é muito 
humilde e respeita cinco mandatos dum vereador que passou por todos os contratos que teve da 
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ViaNova aqui, que então gostaria muito sentar no gabinete do vereador para dialogar e saber, 
que a ViaNova protocolou um pedido dizendo que não queria, que a ViaNova não iria mais ter 
transbordo, que a ViaNova iria tirar a segunda roleta, e a prefeita disse: ‘não, segue como está, 
nós vamos fazer a licitação’, que foi assim que o Executivo se manifestou, que se uma nova 
empresa ganhar quer dizer que o cidadão continua pagando duas passagens, porque a ViaNova 
continua, a população disse que não queria mais ViaNova, não queria a segunda roleta, que 
queria melhoria nos ônibus, cumprimento dos horários, uma proposta não das melhores, mas 
existiu uma proposta, dentro do protocolo sete nove meia, dois mil e dezoito, enviada para os 
responsáveis, que não teve retorno, e que do qual tiveram a surpresa dessa renovação do 
contrato. `Ponderou que então, na teoria, na teoria, tudo muito bonito, que falar que vão fazer, 
que vão acontecer, mas na hora de assinar, na hora de dizer: ‘todo junto’, e bater, não, sabe 
porquê, por causa de cargo, que esse vereador aqui não é de situação, esse vereador aqui não é 
de oposição, que é de posição, e seu posicionamento hoje junto à indicação do vereador Alex é 
em respeito pelo povo, que seu compromisso foi com o povo, não foi com a prefeita, não foi 
com os colegas vereadores, mas sim com o povo, que como alguns dos seus colegas também, 
preocupados, mas nem todos pensam na questão do cargo, que uns ficam com medo, outros não, 
outros votam à cabresto e outros não, que a política é assim, como é novo na política está 
aprendendo. Citou que isso aí então, voltando ao diálogo, gostaria muito de debater essa semana 
como é que vão fazer esse milagre, vão fazer uma licitação, porque não é tomada de registro de 
preço, que quem é conhecedor da lei oito meia meia meia, sabe como é que funciona, quer dizer 
que a Sogal, a Via Nova, não vai participar da licitação, já começou errado, não pode, que então 
estão maquiando essa questão de ônibus, tão maquiando pra dizer que depois vai dar tudo certo, 
em algum lugar, aquela compra que a Sogal fez, aqueles ônibus bonitinhos só com cobrador, 
com telinha de tevezinha pro povo tem que colocar, porque tá lá tudo empepinado dentro do 
pátio, que não se surpreende nada de aparecer ônibus pintadinho, maquiadinho, bonitinho e um 
monte de gente na foto, não se admira em nada comparado as coisas que tem visto dentro da 
política. Disse que então, volta de novo e frisa, parabeniza, que procure sim os gabinete, esse 
gabinete do vereador está sempre à disposição, que assim como os gabinetes dos demais 
vereadores, e toda vez que a comunidade se manifestar um dos onze vereadores vai sim defender, 
vai defender o povo, que vai defender não seus interesses, mas que acredita, ainda tem 
esperança que todos aqui pra defender o povo. Ver. Rodrigo Aveiro argumentou que espera 
que amanhã tudo se resolva, volte a normal os transportes para os alunos lá e em um outro 
momento consiga fazer uma conversa entre os poderes executivos e legislativo, e que convida 
a todos também, na próxima quinta-feira, às dezenove horas, na Escola Miguel Couto, no bairro 
Berto Círio, mais uma audiência pública em relação ao transporte público que acha de tamanha 
importância que todos que tenham suas críticas e suas ideias compareçam para esclarecer e 
colocar elas à prova, para juntos construírem uma forma de melhorar o transporte público na 
cidade. Contou que também concorda com transporte, não é de hoje que tá em péssimas 
condições, que tem muita coisa a fazer ainda, mas sem a participação do povo cobrando 
melhorias e participando das audiências, que acredita que com a participação o resultado vai 
ser bem maior, porque não adianta ficar em rede social fazendo um videozinho ou só criticando, 
que acha que é hora de cobrar, e não é só no transporte público, como também na área da saúde, 
como está sendo feito hoje aqui, que viu a presença de muitas famílias na parte da educação, 
que então convida a todos para quinta-feira, dezenove horas, na Escola Miguel Couto, participar 
dessa audiência pública na condição de melhorias do transporte público. 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. 
 
 

Vereadora Ieda Bilhalva 
Presidente 

Vereador Rodrigo Aveiro 
1º Secretário 


