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ATA Nº 008/2018 – 4ª SESSÃO ORDINÁRIA – 13/MARÇO/2018 – Aos treze dias do mês 
de março do ano de dois mil e dezoito, na sede da Câmara de Vereadores de Nova Santa Rita, 
realizou-se a quarta 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 006/2018 foi aprovada por unanimidade. EXPEDIENTE: 
Foi feita a leitura do Boletim nº 006/18 no Expediente. Ver. Renato Machado solicitou a leitura 
o Ofício Nº 041/2018. Acatado. Ver. Jair de Oliveira solicitou a inclusão do Processo Nº 
260/2018, de natureza substitutiva Projeto de Lei Nº 013/2018, de autoria do Poder Executivo, 
emenda que dispõe sobre o Sistema de Transporte Público Coletivo de Passageiros por ônibus 
no município de Nova Santa Rita. Acatado. Ver. Renato Machado solicitou a inclusão de uma 
emenda ao Projeto de Lei Nº 013/2018. Acatado. Ver. Alexsandro Ávila solicitou a inclusão 
de uma emenda ao Projeto de Lei Nº 013/2018. Acatado. COMUNICAÇÕES DE 
LIDERANÇAS: Verª. Ieda Bilhalva saudou todos os presentes enfatizando que é uma honra 
recebê-los em Nova Santa Rita, ainda mais uma semana festiva para o Município, de repente 
as pessoas estão estranhando que a Câmara está enfeitada, é que terminando essa sessão 
ordinária terão a sessão solene em homenagem ao Município, vinte e seis anos que o Município 
completa hoje. Falou que fazendo um breve comentário assim sobre o PRB dessa semana, no 
sábado passado tiveram um grande evento do PRB Mulher lá na Assembleia Legislativa, onde 
foram escolhidas as dez mulheres destaques do Rio Grande do Sul, essas mulheres de vários 
partidos, de várias ideologias políticas, que tinha desde catadora de lixo até a juízes, então foram 
dez mulheres de diversidades diferentes que foram premiadas com troféu Destaque Mulher, e 
participa a sua comunidade aqui de Nova Santa Rita, ela e seus colegas vereadores que foi 
escolhida como uma mulher destaque de Canoas e será agraciada com prêmio segunda-feira 
que vem, dia dezenove em Canoas, então é assim a mulher tomando destaque na figura, na 
política, na política do Brasil, do Rio Grande, que então a gente fica assim lisonjeada com esses 
convites e isso serve como experiência porque é o seu primeiro mandado como vereadora, que 
então tudo isso é uma experiência muito boa que tá tendo. Agradeceu a todos e desejou uma 
boa sessão e estão todos convidados pra permanecer após o término da sessão para sessão solene 
em homenagem ao Município. Ver. Jair de Oliveira saudou os presentes. Afirmou que hoje foi 
um dia de muita alegria que foi a abertura da Semana do Município da Cidade, esteve ali 
presente, também com a presidenta dessa Casa, vereador Lebrão, foi às nove e meia da manhã 
a abertura, e vão ter bastante atividades nesta semana até o dia vinte, que encerra a Semana do 
Município. Citou que quer aqui também convidar a comunidade para participar de amanhã, dia 
quatorze de março, quarta-feira, dezoito horas, para inauguração da pavimentação das Ruas 
Canjarana, Vertente, Mário Rodrigues de Oliveira da Conceição, bairro Califórnia, é as três ruas 
pavimentadas naquele U ali, que quer aqui também convidar a comunidade para inauguração 
do Centro de Eventos Olmiro Brandão, que aquilo ali deu uma polêmica e certas pessoas não 
acreditavam que iam derrubar o salão e não ia mais fazer, tá lá o salão feito, pronto pra ser 
inaugurado agora no dia dezessete, que então tão convidando a comunidade pra ir lá participar 
dessa inauguração. Relatou que também estão, tá citando as obras aqui, porque é bastante, tá 
virado num canteiro de obra essa cidade, que também tão inaugurando lá no Miguel Couto, dia 
dezenove de março, segunda-feira, às vinte horas, a cobertura da área desportiva da Escola 
Miguel Couto, também a população está convidada para lá participar da inauguração dos 
eventos, que também convidar a população em geral para a Semana do Município, que vai ter 
várias atividades lá no Parque Olmiro Brandão. Registrou que também aqui que hoje esteve 
percorrendo as obras do Município, na Rua do Ipê começando, a Rua F já visitou e a Rua 
Pinheiros tô acompanhando hoje, e a semana passada também, são mais três ruas, e o trevo da 
Califórnia, que agora só falta lá os tachões e o meio-fio, que então pra verem que em plena crise 
aqui estão fazendo obras, o governo está fazendo obra, aqui citou, que tem inauguração da 
pavimentação ali do bairro Califórnia, citou também as obras que tão em andamento, citou 
também aqui a inauguração do Olmiro Brandão, totalmente novo, um galpão coisa mais linda 
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para oferecer para a população nova santa-ritense, e convidar também, reforçar o convite para 
participarem essa semana e a semana que vem, até o dia vinte, do aniversário do Município. 
Ver. Renato Machado saudou os presentes. Frisou que hoje é um dia muito importante, porque 
entende que os vereadores que formam uma batalha muito forte com relação ao transporte 
público que é péssimo no município, que é com relação ao transbordo dessa cidade, que pra os 
moradores, desde nove de janeiro de dois mil e dezessete, esse transbordo vem criando um 
transtorno e criando extrema dificuldade pros moradores de Nova Santa Rita, principalmente 
aos trabalhadores dessa cidade que se deslocam pra outra cidade pra trabalhar. Disse que terão 
a votação do projeto e onde bem frisado e bem colocado aqui pelo La Salle de Canoas, 
universidade, que fez um estudo minucioso e o estudo continua, que terão uma mudança por 
um período de um ano pra tentar ajustar o transporte pra que possa ser feita a licitação pra dez 
anos do transporte público do município, que entendem e discordam alguns questionamentos 
dentro da lei, e que proporam até emendas pra isso, mas entendem que precisa ser feito a 
mudança, continuar como está não deve continuar, porque vem sacrificando os moradores e os 
moradores pagam uma passagem cara, com ônibus chovendo dentro, atraso de horários, não 
cumprimento de horário, e que precisam sim que seja dado um pontapé inicial, regrado então, 
com ônibus mais novos, com mais conforto pra comunidade, porque nada mais justo que dar 
conforto praqueles que pagam uma passagem cara no município. Colocou que sabendo que 
agora dia dezessete de abril termina o convênio com a Metroplan, que veio por várias vezes 
nessa Casa mentir pros vereadores, porque tiveram a cara de pau de vim aqui mentir, não 
cumprindo assim o que tinha prometido, que fizeram audiência pública aqui no dia vinte e oito 
de dezembro já com um acordo firmado, fechado um comprovante por e-mail, que no dia 
dezessete já tava tudo acertado, que portanto esperam e aqui da bancada do PTB, vereador Alex, 
vereador Paulinho, apresentaram quatro vezes o projeto contrários ao transbordo dessa cidade, 
mas não conseguiram, mas que não desistiram, junto com os onze vereadores dessa Casa 
estiveram no Ministério Público e, graças ao Ministério Público, as coisas caminhada depois de 
quatorze meses, um ano e dois meses de sofrimento, as coisas começam a melhorar no 
município, que tudo ainda é novo, não podem comemorar nada porque não se sabe desse ano o 
que que vai acontecer com relação à essa nova empresa que vai assumir por um ano pra teste 
no município pra fazer os ajustes, pra que possa então abrir uma licitação pública, que é isso 
que querem, um transporte de qualidade com preço acessível, com melhorias pra comunidade. 
Disse que portanto, acha que a luta recém tá começando, como diz sempre, que tão a quatorze 
meses batendo e marcando reuniões, indo no Ministério Público, indo na Metroplan, e agora 
acende uma luz que possam a começar aos poucos a melhorar a qualidade do transporte pros 
moradores, que entende também que lá no artigo cinquenta e oito do novo projeto hoje, alguns 
decretos estão sendo revogados, alguns projetos de lei tão sendo revogados, que tão 
prejudicando a comunidade, portanto sugeriram algumas emendas pra que possa ajustar o 
projeto e dar segmento, que espera que ocorra tudo da melhor forma que possam fazer avançar 
a melhoria no transporte, porque chega de má qualidade e mal atendimento à população, que 
tiveram aqui em todas audiências públicas que tiveram, buscando solução, ajudando pra que 
possa então melhorar o transporte público. Afirmou que como diz os representantes da 
faculdade La Salle de Canoas, que vai ser um ano de ajustes, que talvez algumas mudanças a 
mais vão ter que ser feitas, mas tem que ser dado o início na melhoria, que se não der o primeiro 
pontapé inicial de começar a moralizar e mostrar que o transporte de Santa Rita não tem não 
tem dono as coisas não vão melhorar, e que entende que vão ter que ajustar mais coisas nessa 
lei que tramita hoje aqui, mas já é o início de melhoria nesse transporte público que vem 
desgastando a população, e que sempre foi uma batalha dos vereadores e também da minha 
bancada que teve sempre junto brigando pra melhorar o transporte nessa cidade, que portanto, 
espera que possa ir ajustando esse projeto e que as melhorias comecem a fluir, não esperem que 
tudo vá ser resolvido. Ver. Leonardo Vieira saudou os presentes. Enfatizou que gostaria de 
contribuir com o vereador Renato, que sangraram por muito tempo com o transporte público e 
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estão em vias de fazer essa mudança, e que podem ter certeza, vai ter alguns ajustes que já está 
sendo feito, inclusive no projeto anterior que falava sobre a data de isenção, a idade de isenção, 
aliás, de passageiros já foi corrigido, então passou a sessenta anos, que  conforme diz a lei, 
algumas adequações de itinerário o qual a Metroplan vai ceder essa permissão pro ônibus tá 
podendo sair dos limites do município e avançar lá na região que até então não pertence a Nova 
Santa Rita, mas que vai tá avançando até lá, com certeza, até porque a ViaNova ela tem essa 
concessão intermunicipal e ela se, se a empresa daqui não fizer, a ViaNova com certeza fará, 
mas que dentro disso a Metroplan estará dando essa autorização pra poder ultrapassar esse 
limite. Comentou que também gostaria de informar como líder do PDT, que amanhã estará indo 
a Brasília buscar uma verba pro Município pra construção do CAPS, que hoje não tem, que tem 
um prédio alugado ali, e essa construção desse CAPS será à UBS, que será construído aqui 
próximo ali na entrada de acesso da Escola Fazenda, que então amanhã estará buscando essa 
verba para contribuir nessa construção desse órgão aí que é muito importante e fundamental pra 
comunidade, que seria essa a sua contribuição. GRANDE EXPEDIENTE: Ver. Leonardo 
Vieira destacou que então retornando novamente à tribuna aí e como é um assunto só, vai dar 
então início ao assunto que crê que será a maioria hoje aqui, que as falas, que é o transporte 
público, que o momento hoje será um momento muito importante e esse projeto foi todo ele 
pautado e baseado na lei doze quinhentos e oitenta e sete de dois mil e doze, que é uma lei 
federal, então, quer dizer, que esse projeto que foi feito e se debruçou em cima dele e analisou, 
está todo dentro dos trâmites ali, inclusive ali naquela mudança que foi feita e vai ser feita, 
pedindo essa permissão pra Metroplan, que o projeto tem que se enquadrar dentro dos limites 
do município, então esse novo, no caso, vão dizer que vai ser um aditivo, que essa permissão 
da Metroplan pra poder tá avançando até Olaria pra recolher esse pessoal que sempre fez parte 
da comunidade, que apesar de fazer parte de outro município, sempre teve esse transporte, que 
com certeza vocês podem ficar bem tranquilo que serão assistidos sim, com certeza, que serão 
assistidos por essa nova linha ou pela ViaNova, que é quem tem essa concessão da Metroplan. 
Frisou que então hoje, como disse, é um marco histórico pra todos os vereadores, porque 
sangraram há vinte e seis anos com esse transporte precário, ineficiente, péssimos ônibus, mas 
que infelizmente não tinham poder, assim dito, de reger em cima desse transporte, que a partir 
desse momento todos vereadores, onze vereadores, junto com o Executivo poderão tá dizendo 
que tal comunidade não está sendo assistida, tal comunidade precisa demais horários, que aí 
sim poderão tá trabalhando em prol da comunidade, coisa que hoje, até hoje não poderiam, que 
então a partir desse momento, com certeza, podem fazer parte dessa melhora do transporte pra 
comunidade. Ver. Jair de Oliveira salientou que volta à essa tribuna, um assunto só, como o 
vereador Leonardo falou, falar em transporte coletivo do município, que sim, juntamente com 
os vereadores aqui tem autorizada na tribuna e dizer, que quando era criticado aqui dentro da 
Casa cheia, era criticado que tava votando contra o transporte público dessa cidade, e que vinha 
nessa tribuna dizia: ‘eu nunca votei contra o transporte público da cidade, nunca votei contra o 
povo’, que estava votando sim a favor do povo pra tirar essa máfia da ViaNova aqui de Nova 
Santa Rita e tão conseguindo agora, que então só pra ficar esclarecido, não adianta, agora 
quando era presidente o ano passado levou sim ao Ministério Público à ViaNova e convidou os 
vereadores pra ir lá, que agora tão colhendo os frutos, agora vão ver quem é quem que votou 
contra o povo ou tá a favor do povo, que não tem nada a ver aquele projeto do transbordo, 
aquele outro projeto que foi apresentado aqui, não tem anda a ver com o projeto que vão votar 
hoje, por isso que tá sendo bem claro, aquele projeto que foi apresentado que não passava na 
Câmara, que ele era inconstitucional e ele era contra o povo, e volta a afirmar porque era contra 
o povo, porque essas duas passagens, e que vinha aqui nessa tribuna, ficaram sangrando um ano 
e quatro meses, como o vereador falou aqui, ficaram sangrando aqui e escutando a comunidade 
e hoje sai, vai sair realizado como vereador daqui, porque vão ter nessa cidade o transporte 
público municipal, que isso aí sim que estava lutando, é isso aí sim que tá brigando pra acontecer 
nesse município, por isso quer deixar bem claro, aquele projeto que foi apresentado aqui que 
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falavam nas redes sociais: ‘áh, os vereadores da prefeita’, que lembram bem aqui que o vereador 
da prefeita por cargos se vendiam pra votar contra a comunidade, que hoje vão ver que não era, 
os vereadores tavam votando a favor da comunidade, a favor da comunidade, porque não queria 
aquele péssimo transporte público que tem na cidade. Argumentou que então, muitas vezes, tem 
que refletir muitas vezes, mas tem que sangrar porque sabem, e sabiam o que tava fazendo, 
juntamente com o Executivo, com o secretário Rodrigo que tá na frente dessa pasta e fazendo, 
tá aí o projeto, que está na Casa e vão sim, se Deus quiser, hoje, votar ele pra já de imediato ter 
a lei no Município e o transporte público da cidade, e pode ter certeza, que vão ver que as 
empresas, vai ter as empresas aqui pra trabalhar nesse município, uma só que vai ser, claro, que 
vai ganhar, que vão ver a qualidade que vai ser, não vai ser esses lixos que nem tá aí hoje, daí a 
comunidade vai ver e vão dar, vão dizer assim, óh: ‘vereadores não eram contra, os vereadores 
eram a favor da comunidade, porque eles tavam votando e tavam votando certo, eles não tavam 
votando errado, saiu o transporte público de boa qualidade’, que vão ver é ônibus com ar-
condicionado, com tudo, por ter certeza que tava certo, correto, juntamente com o Executivo, 
que os vereadores tavam certo, não estava votando contra a população, é sim a favor da 
população, e a resposta vai vir a partir de hoje, que se for aprovado o projetos na Casa, tem 
certeza que vai, como sabe que todos vereadores, que espera que os onze vereadores, que vai 
estar sendo aprovado esse projeto hoje, já ali, o passo que deram largo pra o novo transporte 
público municipal de Nova Santa Rita, que deseja a todos uma boa sessão, e pede aos vereadores, 
que estudou o projeto com carinho, e esse projeto é bom pra comunidade, é bom para todos 
santa-ritenses. Ver. Alexsandro Ávila saudou todos os presentes. Enalteceu lutou tanto, como 
vereador, a sua bancada e alguns vereadores, pra que viesse uma mudança no transporte público, 
que cobraram tanto da prefeita que assumisse essa responsabilidade, demorou um pouco, 
tiveram que parar no Ministério Público, lá também foi cobrado, que teve que sair na RBS TV, 
a cidade saiu aí na imprensa, na televisão, onde foi levado pra todos municípios, todas as 
cidades viram o trabalho e o transporte, que então isso aí acha que é uma luta da comunidade, 
uma luta do usuário do transporte público e dos vereadores que realmente vestiram essa camisa 
no primeiro momento, mas que teve vários, esse projeto veio pra essa Casa pra retirada da roleta, 
e teve vários vereadores aí que hoje vem aqui na tribuna falar que luta pela comunidade, mas 
tinham senhoras com setenta anos de idade com cartaz na mão e os vereadores não deram 
importância, pedindo que retirasse a segunda roleta, que continuasse o mesmo transporte que 
tinha, que saía da Sanga Funda e ia a Canoas, que não tinha esse transbordo aí, isso não 
aconteceu, os vereadores deram as costas, invés de sangrar riram porque tinham a maioria e o 
povo foi desassistido, que então não vem nessa tribuna aqui falar inverdades que esse vereador, 
doa a quem doer, vem aqui e vem falar a verdade, esse projeto que entra nessa Casa aí que vai 
ser uma maravilha, que tá vendo que o pessoal lá da Olaria, o pessoal da Sanga Funda, que não 
mora dentro do limite, mas as suas contas são daqui, seus comprovante residência são daqui, 
seus títulos são daqui, que há vinte e seis anos usam esse transporte, que hoje vêo esse projeto 
que não vai prejudicar ninguém, vê assim. Explicou que o serviço do transporte público coletivo 
municipal será realizado exclusivamente dentro dos limites do município, em vias municipais, 
rurais, vias estaduais e vias federais, e isso deixa esse povo que tá sentado aqui totalmente 
desassistido, porque já que sentem na pele a micro escolar não cumprir o que tinha que cumprir, 
porque é lei, a criança matriculada no Município de Nova Santa Rita tem que ter o transporte 
que há vinte e seis anos o Município ganhava esse transporte, que essas crianças aqui, com 
várias Administração que passaram, tinham o transporte escolares e agora tá lá no Ministério 
Público, há três semanas as crianças não tão indo na aula e esse vereador vem aqui brigando, 
indo no Conselho Tutelar, cobrando os conselheiros, até que ir falar no Ministério Público e o 
promotor parece que já deu canetaço, mas faz três semanas. Informou que então dessa forma 
não vê que esse projeto, há vinte e seis anos essas pessoas que trazem todo o imposto aqui pro 
Município vão ser desassistidas, que não acredita que isso aqui é um bom projeto, aonde essas 
pessoas aqui vão ter que caminhar quatro quilômetros pra chegar ali pra pegar o seu ônibus, 
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que então acha que assim, lutou tanto pra que isso chegasse na Casa, lutou tanto pra prefeita ter 
essa iniciativa, mas que não de prejudicar as pessoas, como também tem nessa falta aqui, hoje 
tem um projeto de lei no Município que idoso com sessenta anos não paga passagem, esse a 
partir de hoje vai ser com sessenta e cinco, tirando esse projeto que tem aqui no Município, que 
então também vai prejudicar as pessoas que têm sessenta anos que só vão poder ter esse direito 
com sessenta e cinco anos de idade, então é outro que tá aqui dentro que também prejudica 
quem tem sessenta anos de idade. Disse que então dessa forma esse vereador vem aqui, é 
transparente, fala a verdade doa a quem doer, que tá entrando uma emenda na Casa ali para que 
esse pessoal lá da Olaria, o pessoal que faz parte da divisa, que já vem há vinte e seis anos 
usando esse transporte, que não tá pedindo pra que seja atendido o que não tava atendido, mas 
sim o que já tá atendido continue sendo atendido, que então dessa forma esse vereador entrou 
com emenda, espera agora que os vereadores, como vereador Jair falou, que ele sangrou pela 
comunidade, que ele sangre hoje pela comunidade, mostre a sua personalidade, e agora é a hora 
do vereador mostrar que tá do lado da comunidade e vota com a comunidade, que não vai 
prejudicar aqueles moradores que não dentro do limite, mas votam aqui no limite e tem as suas 
contas tudo aqui no Município de Nova Santa Rita, que então essa emenda vai entrar, vão 
assistir que os vereadores agora que não adianta mentir, vão falar a verdade e mostrar de que 
lado tão, por isso a presença aí é fundamental pra depois saber quem tá do lado do povo e quem 
não tá, quem mente e quem não mente. Ver. Jocelino Rodrigues saudou os presentes. Relatou 
que como hoje a pauta, comunidade que se faz presente, o transporte público, infelizmente a 
política é assim, quando o filho é bonito aparece o pai da criança, quando o filho é feio não, 
essa questão do transporte público, do pessoal lá da Olaria, realmente vai ter ônibus lá, mas o 
que não falaram que quem vai atender pode ser a linha intermunicipal, que hoje é a concessão 
cedida da ViaNova, então vão pagar três e setenta e cinco como a linha municipal, pagar quatro 
e dez, que não vão precisar trabalhar os quatros, mas a mesma dificuldade que hoje há em 
conseguir emprego devido à distância, vai piorar, que então isso não quer dizer que o Executivo, 
dentro daquele projeto apresentado aqui em audiência pública, não vá atender, vai ter então, 
porque a questão do transporte público é mais um passo, não é o fim do problema, mas que é 
um passo e um grande passo e uma conquista de onze vereadores, não é de um, não é de dois, 
são de onze vereadores que foram no Ministério Público, pela queixa que a comunidade chegou 
aqui na Casa, reclamando da questão do transporte público atendido pela ViaNova, que não 
tinham linhas municipais e hoje o governo do Executivo tomou essa liberdade e fez esse grande 
trabalho, que pesquisou e vai acontecer, algo que não tinham, não poderiam fiscalizar linhas 
intermunicipais, que quem fiscaliza isso é a Metroplan, e hoje terão dentro do artigo do projeto 
citado aqui, primeiramente, que não pode operar sobre linhas intermunicipais, sobre outros 
municípios, mas dentro do projeto naquele artigo terceiro, permite sim que o ônibus vá até ali 
aonde era a antigo Malboro, que se não se engana, entre pelo asfalto, desce lá embaixo na 
Coopan e retorne, não vai até a Olaria, isso o projeto permite, que não quer dizer que isso não 
vá acontecer, porque tem que ver as linhas operando, mas se o Executivo, junto com a 
Metroplan, consegue essa permissão para as linhas municipais poder fazer Olaria, pra atender 
a comunidade lá, que com certeza o Executivo, junto ao Governo do Estado, também poderá 
conseguir junto à Secretaria da Educação que continue buscando as crianças que hoje estão 
desassistidas lá, que então esse também é um passo. Declarou que então aqui quer deixar seu 
apoio ao projeto, por que nas audiências públicas, pessoas que vieram aqui, elas disseram que 
não queriam mais a segunda roleta, que elas disseram que queriam ônibus de qualidade e elas 
queriam o melhor atendimento, queriam linhas municipais, queriam melhorias, que isso vai 
acontecer, então não pode ir contra isso, mas não é o fim e não vai ser, que tem muito pra se 
fazer ainda, e com o tempo, acredita, que vá acontecer, que de antemão já adianta que é 
favorável ao projeto, mas sim será cobrado desse vereador, que acredita que os onze também 
vão continuar cobrando. Ver. Rodrigo Aveiro saudou os presentes. Enalteceu que como a pauta 
hoje é transporte, vem comentar então a fala do vereador ali, retratar que é a partir dos sessenta 
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anos então que a passagem pública municipal vai ser isenta a sessenta anos, idosos que tenham 
baixa renda, é o que está incluso nesse projeto, que vê de grande importância hoje para o 
Município essa construção, então desse projeto que é o transporte público municipal, e que quer 
dizer para o pessoal da Olaria, da Sanga Funda, que estão com esse problema no outro 
município, que não vão ficar desassistidos de transporte. Falou que não vem aqui na tribuna pra 
gritar, pra ser raivoso ou falar inverdade, que busca junto ao Poder Executivo entender o que 
está acontecendo e não vem aqui pra minar, que quer dizer que estão assegurados, que vão estar 
assistido com transporte público sim, que gostou um pouco da fala que o vereador Gugu passou, 
é bem correta, e essa parte então do transporte que a partir do dia dezessete de abril estarão 
operando com linhas de ônibus até doze anos aí no município, que hoje aí tão com ônibus que 
tão operando há vinte e um anos, ônibus totalmente sucateado, que não concorda também o 
descaso dessa empresa ViaNova, que só surrupia, tira a grana, leva o dinheirinho aí do 
trabalhador e não atende bem. Comentou que então pede que tenham um pouco de paciência 
que ninguém aqui, que entende, que começa uma construção pelo telhado, que a construção 
começa pelo alicerce, pela parte difícil, bem feita, assim vai as paredes e assim por diante, que 
então acredita no que o Executivo tá fazendo, e que outra coisa tomaram uma medida com 
emendas anti-ilegais, imorais, inconstitucional, que que não parte do Legislativo, não foi esse 
o juramento que fez, que a partir de tá defendendo as pessoas, o povo, todos, de todos o canto 
desse município, de todos os bairros, que está esperando de portas abertas no gabinete ali do 
PT, que acredita que todos os vereadores também e não vão desanimar, tão juntos nessa pauta 
do transportes. Ver. Milton Remelink saudou os presentes. Alegou que graças a Deus tá 
chegando o fim, que tem muito tempo que luta sobre o transporte de Nova Santa Rita, que eles 
fizeram tanto que os vereadores sempre estiveram juntos, os onze vereadores, vem vereador na 
tribuna que votou a favor dos ônibus da ViaNova, que quer que saiba, é do lado do povo, nunca 
escondeu nada de ninguém, que é o vereador que anda de ônibus e aonde que vai, que aqui na 
tribuna perguntou pro Rogério porque que ele botou aquela roleta e ele não lhe respondeu, e 
que agora tá saindo aquelas roletas, graças a Deus, graças a Deus aquelas roleta que não 
deveriam botar, que as pessoas idosas caiam e viu com seus próprios olhos, chovendo dentro 
dos ônibus, aqueles horários que ficava uma hora, que ficou, que quer a Deus que tão 
comentando que vai vim ar-condicionado, ônibus novo, que lutaram por isso aí e eles tiveram 
aqui, e eles acharam que os vereadores iam desistir de Santa Rita, que eles se enganaram e 
pegaram juntos, o secretário Battistella e a prefeita, que quer agradecer todos os vereadores, e 
não vão desistir, e não vão desistir, porque ele sabe que tão unidos, o que eles plantarem eles 
vão colher, e que tá chegando o dia dezessete de abril, se Deus quiser, e o povo vai ficar contente, 
tem vereadores dos outros partidos, tem PMDB, tem o PDT, tem o PRB e tem o PT, que sempre 
diz que tá unido e vão vencer essa luta, se Deus quiser, pra poder chegar e abraçar o povo e eles 
vão ter, na hora certa aqueles horários que tanto reclamam, que eles tiraram, eles nunca 
chegaram um dia e perguntaram pra prefeita, e os vereador, que eles deram as cartas mas não 
bateram, e agora eles vão te enganar, pessoal da Olaria e da Sanga Funda, que tem certeza, o 
vereador falou em vinte e seis anos que tem aquele transporte, mas seis anos foi a prefeita que 
tá aí, então tem coisa errada, então tem coisa errada, que a prefeita tá governando há seis anos, 
então ela tá junto, mas vai melhorar o pessoal da Sanga Funda, pode ter certeza, que os vereador 
tão junto com eles, jamais vai puxar pro rico, que puxa pro povão que nem ele, porque saiu lá 
de baixo daquela classe e sabe o dia a dia o que é esperar os ônibus na parada, e agora pessoal 
tá vindo à tona, que se Deus quiser, dezessete de abril, pode ter certeza, não vão jogar a culpa 
em ninguém, os onze vereadores e a prefeita e o Battistella vai vencer. Ver. Paulo Vargas 
saudou os presentes. Ponderou que quer começar a sua fala, primeiramente falar em nome da 
bancada, desejar o sentimento ao vereador Gugu pela perda do seu pai, do seu Romário, grande 
homem, que foi seu colega na prefeitura, e dizer que é uma lástima essa perda pro Município, 
um abraço cordial de solidariedade à família. Disse que com relação ao transporte público, que 
a pauta de hoje, não pode deixar de também dizer que esteve hoje conversando com o secretário 
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Rodrigo Battistella hoje pela manhã e ele falou que o transporte público, que depois dos limites 
da cidade, vai ser continuado com a ViaNova, porque a empresa que faz o transporte 
intermunicipal, pautando nesse quesito quer acreditar que não vai haver alteração, com relação 
ao transporte coletivo das crianças que vão pra escola, que são as escolas dentro do município 
de Nova Santa Rita, que continuarão cobrando principalmente pra que haja agilidade nesse 
processo e as crianças não fiquem desassistidas. Comentou que ficou muito satisfeito quando a 
queda de braço é pros dois lados, o Executivo Municipal e o Legislativo tem que trabalhar 
coesos, unidos para que a comunidade não saia perdendo, que acredita que num curto período, 
conforme tem já prometido e comprometido do Poder Executivo, já em abril terão esse projeto 
em andamento, mas que vão insistir em algumas mudanças para que haja uma adequação de 
acordo com a realidade da comunidade, podem ter certeza que esse vereador vai fazer jus ao 
seu mandato, junto dialogando com Executivo Municipal para que consigam avançar nesse 
projeto junto à comunidade. Ver. Renato Machado destacou que tava olhando ali o comando 
tá com problema ali, tá oscilando bastante, que pede que seu tempo seja cronometrado em 
paralelo ali, porque aquele relógio não tá de confiança, que primeiramente e dando seguimento 
aos trabalhos e o assunto hoje pautado nessa Casa com relação, que viu alguns vereadores se 
pronunciando aqui com relação ao transporte, que já fez uma fala na primeira fala sobre o 
transporte público, que quer relatar aqui duas questões, duas emendas que tramitam no projeto, 
uma que é tentar resolver a situação dos moradores, aí dentro do vereador Alex ali, aonde já 
existe um histórico todo, aonde os moradores têm propriedades com o município de Nova Santa 
Rita, que já foi falado aqui, suas contas de luz, seus títulos de eleitores, seus filhos estudando 
no Município, e não é esse ano, já há vários anos estão estudando, que já é um direito adquirido 
naquele pra que eles possam ter o direito de ter o transporte público lá, e que também o 
transporte do município aonde será feito pelo estudos onde terá uma linha municipal e uma 
linha intermunicipal, que tá conveniado, liberado pela Metroplan aí, junto à ViaNova, que leva 
o transporte para Canoas e Porto Alegre, que terão o projeto em discussão aqui, que não tem 
nada a ver, é os ônibus municipais dentro do município. Enalteceu que olhando e avaliando o 
projeto, no artigo cinquenta e oito, ele vai, inúmeros decretos, inúmeras leis, sendo sacrificadas 
nesse novo projeto, que também propôs uma emenda aqui junto com o vereador Gugu, junto 
com o vereador Paulinho, o vereador Alex, e que aí se coloca à disposição para todos os 
senhores vereadores que quiser assinar ali, tá aberto para todos os vereadores, que até porque 
fez uma emenda sobre um projeto de ontem e depois da discussão que teve nessa Casa o 
Executivo, junto com o La Salle, que tentou fazer uma correção que ainda não concordam, não 
é aquilo que acham que é o necessário. Frisou que então isso é bem claro aqui, criaram uma 
emenda, uma emenda modificativa no inciso quinto, do artigo trinta e quatro, que fala na lei 
aqui, nesse novo projeto que foi hoje substituído do projeto de ontem, que foi discutido no dia 
de hoje, no artigo, inciso terceiro e artigo trinta e quatro, que fala assim, que não tinha na lei, 
não sabe se por esquecimento ou não, não falava em sessenta anos na nova lei, e que tem nessa 
Casa uma lei aqui desde dois mil e onze a lei vinte, a lei dez vinte e dois de dois mil e onze, que 
é bem claro o seu artigo primeiro, que ficam isentos de pagamento de tarifa no sistema 
municipal transporte coletivo do município de Nova Santa Rita os munícipes entre sessenta e 
sessenta e cinco anos de idade residentes no município, já que acima de sessenta e cinco é lei 
federal, que é obrigatório, portanto o que veio na lei hoje, entrou na Casa agora à tarde, fala 
assim: ‘as pessoas entre sessenta e sessenta e cinco anos, residentes no município de Nova Santa 
Rita, e que sejam beneficiários dos programas sociais do Governo Federal’, que quer dizer que 
aquele senhorzinho que ganha um salário mínimo, que não faz parte do programa social nenhum, 
não terá direito de se isentar com sessenta anos de idade, que isso no mínimo é um absurdo, 
depois abre parênteses e diz: ‘através do Cadastro Único’, que é o cadastro que é necessário pra 
atingir qualquer tipo de benefício que fala antes do Cadastro Único, que identifica e caracteriza 
a família de baixa renda, e lá no parágrafo primeiro fala assim: ‘as isenções do referido caput 
serão normatizadas em decreto’, mas que esse decreto quem decreta não é a Câmara de 
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Vereadores, quem decreta é o Poder Executivo, então o Executivo pode ou não decretar. 
Explicou que portanto apresentaram uma emenda aqui, que espera que seja aprovada nessa Casa, 
que suprime essa parte que é quem seja beneficiado nos programas sociais do Governo Federal, 
através do Cadastro Único, que identifica e caracteriza as famílias de baixa renda, que aquele 
senhorzinho que ganha o salário mínimo, que não tem benefício nenhum e tem sessenta anos 
vai perder o direito que tem hoje, que é isso a sua emenda, e a sua emenda junto com o vereador 
Gugu, junto com o vereador Paulinho, vereador Alex e demais vereadores que quiserem assinar, 
diz que idosos entre sessenta e sessenta e cinco anos e residentes no município, esses serão 
contemplando no artigo trinta e quatro, que fala: ‘são isentos do pagamento da tarifa do sistema 
de transporte público coletivo as seguintes pessoas, nas seguintes situações’. Explanou que 
então não vão distorcer esses fatos, a lei até ontem deixava as pessoas, perdiam o direito as 
pessoas de sessenta anos de ter direito ao transporte público, por que revoga nesse projeto de 
hoje, revoga a lei dez vinte e dois, que é a lei que garante com sessenta anos de idade de ter o 
transporte gratuito para quem tem acima de sessenta anos até sessenta e cinco, porque após 
sessenta e cinco é direito federal e não precisa comprovante, só a identidade, que portanto, pede 
aqui que os vereadores sejam, observem essa diferença, porque essa lei não é que seja contra A, 
ou B, ou que seja contra quem tem benefícios, que vai ser regrado lá na frente. Ver. Ildo Maciel 
da Luz saudou todos os presentes. Relatou que vem à essa tribuna pra discutir a questão do 
transporte público, porque fica muito magoado quando um vereador falta com a verdade e usa 
Facebook, jogando a comunidade contra vereadores, que não tem nada a ver o projeto do 
transporte público com outro projeto, que quantas vezes entrou nessa Casa e foi derrubado, 
porquê, que quer parabenizar o secretário Rodrigo Battistella junto com a prefeita que fizeram 
um estudo de técnicos do La Salle ouvindo a comunidade pra montar sim um projeto que venha 
de encontro à comunidade de Nova Santa Rita, e que foi pautado nisso que hoje tem entrando 
com um projeto de lei aqui na Casa, e que acredita que vai ser aprovado sim, a oposição queira 
ou não queira, que acha que queria votar contra, porque vai de encontro com outro projeto que 
eles apresentaram aqui, que vão aprovar. Informou que não vão ficar nada, ninguém sem ônibus 
lá naquela comunidade, que vai haver, enquanto eles pautavam aquele outro projeto, sempre 
disse na tribuna que tem aqui linha de ônibus intermunicipal, e com esses outros projetos que 
tariam entrando as pessoas teriam que pagar duas passagens, que isso os vereadores não falaram 
aqui, e com o projeto de lei vai ter a tarifa unitária de três e setenta e cinco. Explicou que sim, 
vão ir junto com os vereadores, com a prefeita, que querem melhoria pro município, na 
Metroplan que regra as normas do Estado, pedir uma autorização pra que os ônibus municipais 
entrem, porque aqui no artigo três diz assim: ‘exclusivamente dentro dos limites municipais, 
em vias municipais urbanas, rurais, estaduais e federais’, que se isso não vale-se essa lei, as 
empresas de ônibus que buscam funcionário aqui no município e levam lá pro polo para 
trabalhar não poderiam entrar aqui, que então isso não é verdade, as coisas têm que ser 
esclarecida aqui, e que queria dizer assim que esses mesmos vereadores que vem querer se 
aproveitar, bancar o chopim nesse projeto eram contra, e que apresentaram um outro projeto de 
lei que as pessoas teriam que pagar duas tarifas, votaram contra o terminal de ônibus em Berto 
Círio, que isso eles não falam, mas que se magoa, se chateia, porque é um vereador que mora 
numa comunidade e trabalha nos quatro cantos do município, e que nunca precisou ir mentir 
pras pessoas e iludir as pessoas para votar pra ele, que se votaram pra ele, votaram e se não 
votaram a amizade é a mesma, mas que é um vereador do município e tem a responsabilidade 
de trabalhar pelos quatro cantos do município, e assim que se posiciona e assim que vai pedir 
aprovação desse projeto, sem emenda, porque eles apresentaram as emendas aqui que tá 
contemplada no novo projeto que veio para Casa hoje, que então aqui já vai declarar o seu voto 
a favor do projeto sem emenda, e pede aos vereadores que votem contra essa emenda da 
oposição aqui. ORDEM DO DIA: Ver. Jair de Oliveira solicitou a inclusão de um 
requerimento, no sentido de que seja incluído na Ordem do Dia na Sessão Ordinária da presente 
data, a inclusão do Processo Nº 260/2018, de natureza substitutiva ao Projeto de Lei Nº 
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013/2018, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre o Sistema de Transporte Público 
Coletivo de Passageiros por ônibus no município de Nova Santa Rita. Aprovado por 
unanimidade. PROCESSO Nº 260/18 - PROJETO DE LEI Nº 013/2018 - De autoria do 
Poder Executivo – De natureza substitutiva, dispõe sobre o Sistema de Transporte Público 
Coletivo de Passageiros por ônibus no município de Nova Santa Rita. CCJ – Parecer favorável. 
CFO – Parecer favorável. COSP – Parecer favorável. Ver. Renato Machado solicitou a leitura 
da justificativa do projeto. Acatado. EMENDA 01: Ver. Renato Machado solicitou a inclusão 
de uma emenda ao projeto, referente ao Inciso III, do Art. 34, no qual passe a constar: Idosos 
com idade entre 60 e 65 anos e residente no município de Nova Santa Rita. CCJ – Parecer 
favorável. CFO – Parecer desfavorável. COSP – Parecer desfavorável. Os vereadores 
discutiram: Ver. Renato Machado enfatizou que pede aos colegas vereadores que votem 
favorável, é a emenda que até a data de ontem não se encontrava no projeto, depois da discussão 
que tiveram à tarde com o Executivo e com o La Salle foi apresentado no artigo trinta e quatro, 
então o inciso terceiro, as pessoas entre sessenta anos e sessenta e cinco, residentes do 
município e que sejam beneficiadas dos programas sociais do Governo Federal, através do 
Cadastro Único, que identifica e caracteriza as famílias de baixa renda. Disse que devido a essa 
emenda, achando que não é a emenda mais correta, porque o que foi colocado aqui que uma 
pessoa com sessenta anos de idade que hoje, e ali nas justificativas do projeto foi lido que é 
para resolver a situação da lei dez vinte e dois não resolve, que a lei dez vinte e dois é bem clara, 
a lei vinte e dois fala no seu artigo primeiro que é entre sessenta e sessenta e cinco anos de idade 
e residente no município, que então, portanto, fez uma emenda aonde fala que são isentos do 
pagamento da tarifa do sistema de transportes coletivos as seguintes pessoas, nas seguintes 
situações, que a sua emenda que apresenta nessa Casa é que os idosos com idade de sessenta e 
sessenta e cinco anos de idade e residentes no município, isso quer dizer que com o tempo, 
então, o que tá na lei dez vinte e dois, o que veio no substitutivo do projeto beneficiar apenas 
as pessoas que tão no programa social, nada contra programa social porque através do Cadastro 
Único as pessoas que estão em algum programa vai ser beneficiada, que espero que todos sejam 
beneficiados, que a lei continue valendo a lei dez vinte e dois, dois mil e onze, e que todas 
pessoas idosos com idade de sessenta e sessenta e cinco anos e residentes no município possam 
continuar sendo contemplados. Alegou que não estão acrescentando nada, apenas tão dando as 
condições, que essa lei não vai existir mais, a lei dez vinte e dois, passa então nessa nova lei, 
com essa emenda dá os mesmos direitos, os mesmos poderes às pessoas que necessitam, que 
nem todas as pessoas que têm sessenta anos de idade fazem parte de programas sociais, muitas 
delas não fazem, então essas pessoas vão ser prejudicadas com essa nova lei, portanto daí que 
surgiu a ideia dessa emenda, da emenda de sua autoria, do vereador Gugu, do vereador Paulinho 
da Ambulância e do vereador Alex, que acharam que assim fica melhor concedendo acima de 
sessenta anos todas as pessoas, pelo contrário à rejeição de permanecer a lei como tá, as pessoas 
com sessenta anos não vão se não tiver em nenhum sistema de benefícios, tão fora do programa 
da passagem pública. Ver. Paulo Vargas frisou que com relação à essa emenda, entende 
inclusive a redação dela não está correta, no que se refere ao português, se ela parte dos sessenta 
anos não é sessenta anos e sessenta e cinco anos, é a partir de sessenta anos, porque fica 
entendido que a pessoa vai ter isenção sessenta e sessenta e cinco anos, de sessenta até sessenta 
e cinco anos, que essa emenda ela tem um único objetivo que é isentar as famílias que tenham 
baixa renda e que ela vai ter que comprovar essa baixa renda independente se ela tiver dentro 
de programas sociais ou não, e que seja comprobatória essa baixa renda de um salário mínimo, 
que então só uma adequação à essa lei, não é aqui queda de braço, não é nada, que é mais uma 
adequação cima da lei dez vinte e dois de dois mil e onze. Citou que então pede solidariamente 
que os vereadores votem a favor, porque não é nada arbitrário, não é nada faraônico, que não 
possam fazer essa adequação, por que foi a fala inicial desde o primeiro vereador aqui que essa 
lei hoje ela vai ter as suas adequações pra poder contemplar a comunidade com algo que seja 
benéfico pra essas pessoas acima de sessenta anos, e que mude essa relação a maneira como ela 
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tá escrita. Ver. Alexsandro Ávila afirmou que esse vereador, junto com o vereador Renato, o 
vereador Paulinho e vereador Gugu, entraram com a emenda nada mais para exigir que a lei 
seja cumprida, que hoje tem um projeto de lei que a pessoa com sessenta anos não paga 
passagem aqui no município, e que hoje nesse projeto do transporte que veio para essa Casa tá 
com sessenta e cinco anos de idade, revogando essa lei de sessenta anos, então não é nada mais 
que beneficiar essas pessoas de sessenta anos que continue tendo esse seu benefício que é que 
consta na lei, que então essa emenda que entra nessa Casa hoje pra mostrar que realmente os 
vereadores tão preocupado em atender essas pessoas que tem mais idade, que continue tendo 
seu benefício, continue tendo dentro da lei, o projeto de lei que tem no município então que 
continue, que então essa emenda aí nada mais, nada menos é sempre para beneficiar aí as 
pessoas de mais idade. Ver. Leonardo Vieira ressaltou que gostaria de fazer uma pequena 
contribuição aqui, que tava dando uma estudada no Estatuto do Idoso ali e no artigo cento e 
quarenta, número três, diz assim: ‘que pessoas com mais de sessenta e cinco anos terão isenção’, 
que então quer dizer que não estão infringindo nenhuma lei, inclusive isenção vai ter agente de 
saúde em atividades de serviço no caso, deficiente físico, mentais ou sensoriais 
comprovadamente carente nos termos da lei, então assim, que não estão infringindo nenhuma 
lei, inclusive queria que uma grande maioria da população tivesse essa passagem livre, mas 
infelizmente essa passagem livre acaba acarretando também no custo da passagem dos demais 
passageiros, que então aqui não estão infringindo nenhuma lei, aqui o artigo cento e quarenta, 
número três, pessoas com mais de sessenta e cinco anos terão isenção sim ao transporte público 
coletivo. Ver. Jair de Oliveira alegou que também vem aqui nessa tribuna discutir essa emenda 
e aqui o vereador que não recebeu aqui falou que não está no projeto aqui, e está sim no projeto 
aqui a lei dos sessenta anos, que então ninguém tá retirando nada, tá aqui e vai ler: ‘as pessoas 
entre sessenta e sessenta e cinco anos’, sessenta e cinco anos já lei federal, que isso aí não 
precisa, não podem legislar em cima disso, isso é uma lei federal, não pode, essa já é a lei 
federal, ‘residente no município e que sejam beneficiárias dos programas sociais do Governo 
Federal através do Cadastro Único’, o que significa Cadastro Único, é a pessoa que vai na 
Farmácia Popular e vai lá e retira o remédio, aquilo também é programas sociais, que então o 
projeto é claro, ninguém tá retirando, foi mandado pra essa Casa, já foi substituído, hoje que 
entrou ali pra votação e também foi lido no Expediente, então não tá retirando nenhum direito 
de sessenta anos e nem da lei, ‘que indica e caracteriza família de baixa renda’, então está no 
projeto, não foi tirado nada, foi acrescentado sim no projeto, mas assim, quem tem sessenta 
anos sim, mas que tinha a lei federal, uma lei estadual, aliás, municipal aqui no município e tão 
revogando ela e estão incluindo as pessoas de sessenta anos junto, então está no projeto e deixar 
bem claro, está aqui no projeto de lei que saiu resultado hoje, e que já vai declarar seu voto, que 
é contra a emenda. Ver. Jocelino Rodrigues afirmou que é a favor da emenda, que como disse 
o vereador Leonardo do artigo que se encontra ali e fala sobre a Constituição Federal, mas que 
hoje a emenda hoje que que vem de encontro aos colegas vereadores é duma lei, uma luta de 
antigos vereadores e um direito adquirido para os idosos aqui do município, que então não é, 
não fere nada contra, não tira direito, mas o problema é que esse artigo posto no projeto até a 
vírgula, beleza, ele contempla a lei dez vinte e dois, que depois da vírgula que é o problema, 
que fala que a pessoa tem que ter o cadastro, tem que receber o benefício, então praticamente 
tira esse direito, então essa emenda não é nada mais do que garantir um direito já adquirido 
desde dois mil e onze para os idosos acima de sessenta anos. Verª. Ieda Bilhalva explicou que 
só vou falar e esclarecer essa emenda, que o projeto ele já está, já foi substituído, que o projeto 
hoje que teve origem do Executivo, onde ontem aqui nessa Casa, que nessa plenária reuniu os 
onze vereadores e os secretários do Executivo, onde foi apresentado esse projeto em que todos 
puderam opinar, o Execute levou, recolheu o projeto e hoje apresentou um substitutivo onde 
contempla esse artigo onde diz que os senhores após sessenta anos até os sessenta e cinco anos 
serão contemplados, que após sessenta e cinco anos é lei federal e não pode suprir uma lei 
federal, essa emenda tem vício de origem, que fere os princípios constitucionais, o Legislativo 
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não pode ser autor de projeto que venha ferir as obrigações financeiras do Executivo, essa lei 
quando entrou na Casa, essa Lei do Idoso, que ela foi vetada pelo prefeito então na época, voltou 
pros vereadores e os vereadores reclamaram, mas por ela ser uma lei de vício de origem, que 
hoje então vão corrigir esse erro para que ela fique uma lei que venha do Executivo. Emenda 
01 rejeitada por seis votos contrários e quatro favoráveis. EMENDA 02: Ver. Alexsandro 
Ávila solicitou a inclusão de uma emenda ao projeto, referente ao Art. 3º, no qual passe a 
constar: O Serviço de Transporte Público Coletivo Municipal será realizado dentro dos limites 
do Município, em vias municipais urbanas e rurais, vias estaduais e vias federais, bem como 
em vias de outros Municípios que façam divisa com Nova Santa Rita quando exista a 
necessidade de atender a população não servida por transporte público por outro Município. 
CCJ – Parecer desfavorável. CFO – Parecer desfavorável. COSP – Parecer desfavorável. Os 
vereadores discutiram: Ver. Alexsandro Ávila enfatizou que essa emenda que entrou, que vem 
sim nessa tribuna tanto discutir como defender, porque ontem aqui na Câmara teve sim 
discussão com os vereadores, com secretário Rodrigo Battistella e aí mostrou junto com quem 
tá fazendo a análise ali, o La Salle, a sua preocupação, e que essa emenda é sim pra garantir que 
esse transporte lá entre e que hoje fiquem desassistidos, como hoje as micros escolares não tão 
entrando lá, que então dessa forma esse vereador se preocupou e entrou com essa emenda aí, 
garantindo que tenha depois mais um diálogo com o secretário, com hoje com quem tá fazendo 
esse mapeamento, que sim o ônibus possa entrar lá. Disse que então hoje essa emenda é pra 
garantir que essa conversa possa existir, que agora se hoje nesse projeto essa emenda não entrar, 
não garante que realmente vão conseguir, palavras bonitas saem daqui, não é as mesmas que 
teve ontem, que hoje muda porque estão aí, que fazem a diferença, então dessa forma essa 
emenda aqui, com a sua preocupação que o ônibus realmente entre lá, essa emenda foi 
tramitando e tá aqui dentro dessa Casa hoje pra ser votada. Citou que então não é nada mais, 
nada menos, não quer prejudicar ninguém, não é do lado B nem do lado C, mas que 
simplesmente é uma emenda pra garantir, se não prejudica porque não vai votar nessa emenda, 
por que não vai ajudar, que então dessa forma é a sua preocupação, porque hoje tá sofrendo há 
três semanas com aquelas criança lá sem micro escolar, e tem muito medo que essa emenda que 
vem botar nessa Casa hoje os vereadores achem que não é necessário, mas que depois não 
consiga reverter, e aí vai constar em ata tudo que foi falado aqui hoje nesse microfone, todas as 
promessas, que teve aqui isso vai constar em ata, que então por isso que essa emenda tá aqui e 
pede aprovação dos vereadores, que não vai prejudicar ninguém, só vai constar em ata pra 
depois buscar o direito dessas pessoas que moram lá, que se o transporte não for, então quer 
que o Rodrigo Battistella que tá à frente disso entenda que não é prejudicar ninguém, e sim 
garantir que pode buscar o direito, que então dessa forma que entrou com essa aí e pede a 
compreensão dos vereadores que não vai prejudicar ninguém, simplesmente vai garantir o 
direito deles depois de buscar, que agradece aí a colaboração dos vereadores e que vote aí 
conforme a comunidade espera. Ver. Milton Remelink ressaltou que tem certeza que vai ônibus 
lá sim, sempre foi, que essa emenda que tem aí isso aí se chama política e o povo fica esperto, 
pode ter certeza que o ônibus vai lá, faz vinte e seis anos, e agora jamais vão deixar de uma 
criança deixar de estudar, que vão cobrar, vão correr atrás, que essa emenda aí que tá votando 
e vem botar nos vereadores, é pra subir no auge, vão parar com isso aí, que tem certeza que a 
prefeita sempre correu atrás, e o Battistella corre atrás, pode cobrar dos vereadores, que não 
adianta chegar aqui e falar coisa, inventar pro povo, ir lá e prometer, é voto, pessoal, o que eles 
querem na eleição, isso aí é voto na próxima eleição, que vão acabar com isso aí, a prefeita 
sempre foi, vinte e seis anos, aqui tá o ex-prefeito Odone, que saiu de lá fazendo força, pô cara, 
para com isso aí, não mente pro povo, vão mostrar trabalho, pelo trabalho o povo acredita, na 
mentira o povo não acredita, os ônibus vão lá. Ver. Renato Machado afirmou que é favorável 
à emenda do Alex porque entende que o pessoal tá desamparado da Olaria lá, que prova disso 
vê aqui um vereador fazendo o discurso de uma coisa e a realidade é outra, as crianças faz um 
mês que tão sem ônibus da escola, que então vão respeitar os moradores daquela comunidade 



ATA 008/2018    IFD - 12/18 

lá porque o vereador diz uma coisa que parece que tá tudo bem, mas tão um mês lá sem ter 
transporte pras crianças se deslocarem, que então não é verdade. Alegou que discutindo a 
emenda, lembrar que também aqui que a presidente não tá cumprindo o artigo cento e doze do 
Regimento Interno, que esse projeto subiu, projeto em votação hoje entrou hoje amanhã, que 
então não tá cumprindo o que a presidente falou que ia cumprir na sessão passada, toda vez que 
entra um projeto irregular e de forma irregular o projeto tá tramitando hoje, porque foi 
substituído o projeto antigo não vale mais, pois é, mas deixar registrado aqui. Falou que então 
não podem, que tem que garantir no papel o direito do cidadão pra que ele possa ter a garantia, 
que crime tem de ser aprovada essa emenda numa parceria pra dar qualidade, pra que esse 
ônibus possa, em lei, no papel, seja feita, que acredita que tenha boa vontade do secretário aqui 
e da própria La Salle pra que resolva a situação dos moradores e isso não tá acontecendo, que 
aí vê aqui um discurso bonito, mas tão lá todo mundo empenhado porque não tá entrando ônibus 
lá e as crianças tão empenhadas, portanto, vê de maneira muito positiva que possam, então, 
deixar garantido na lei a emenda pra que possa não continuar a ser prejudicados os moradores 
daquele bairro lá. Ver. Leonardo Vieira enalteceu que quando se propus a ser vereador se 
propus a fazer a coisa certa e dentro da lei, e dentro do que é certo, que então tem uma lei federal, 
a lei doze quinhentos e oitenta e sete, de janeiro de dois mil e doze, que garante esse transporte, 
indiferente de emenda, que não precisa ser a favor de emenda pra garantir o transporte, que a 
lei federal diz assim, no artigo dezessete: ‘são atribuições do Estado garantir o apoio e promover 
a integração do serviço nas áreas que ultrapassem os limites do seu município’, que isso é um 
dever do Estado, ou seja, vem aí aquela fala que disse da Metroplan, que ela vai conceder esse 
espaço sim, e ‘são atribuições do Município prestar direta e indiretamente associações de 
serviço de transporte público coletivo urbano’, então, que indiferente de emenda têm esse 
transporte garantido pelo Estado e pelo Município, a lei tá aqui bem clara, a lei doze quinhentos 
e oitenta e sete, de dois mil e doze, que então não estão infringindo nenhuma lei, é um direito, 
indiferente de emenda, que esse é o trabalho aqui estudar e ver a lei. Ver. Ildo Maciel da Luz 
ponderou que vai discutir a emenda, mas quer que garanta a sua fala porque os vereadores, os 
outros discutiram, desviaram dessa discussão do projeto da emenda, e que quer que seja 
garantido o seu tempo, porque existe dois projetos, duas discussão, a questão do transporte 
público é um e a questão do transporte pras criança é outro, e que sabem, e não adianta vim 
aqui e inverter, quando houve aquele estupro lá naquela comunidade, que votou à favor daquela 
indicação do vereador Alex que garante transporte pras criança lá, votou sim, mas que tem que 
entender que existe os poderes, o Conselho Tutelar de Nova Santa Rita e de Portão tem a 
responsabilidade de agilizar o transporte pra essas crianças, que então pede desculpa porque 
desviou do ponto, porque o vereador Alex veio aqui e inverteu tudo, e pede, vota contra essa 
emenda, e pede o apoio de todos os vereadores. Emenda 02 rejeitada por sete votos contrários 
e três favoráveis. Projeto aprovado por unanimidade. Ver. Jair de Oliveira solicitou pedido de 
vistas de todos os projetos e indicações da Ordem do Dia. Aprovado por unanimidade. 
REQUERIMENTOS: Mesa Diretora: No sentido de que a Sessão Ordinária prevista para o 
dia 20 de março de 2018, seja transferida para o dia 21 de março próximo, às 18 horas, em 
atendimento às disposições da Lei Municipal nº 734/2005, art. 2º, alínea d. Aprovado por 
unanimidade. Ver. Paulo Vargas: No sentido de que seja realizada uma homenagem aos 
servidores públicos municipais: Jorge Luiz Dutra Beche, Osório Machado Ramos e Valdir 
Moura, em atendimento a Lei Municipal nº 1405, de 23 de outubro de 2017, durante Sessão 
Solene a ser realizada no dia 21 de março de 2018. Aprovado por unanimidade. 
EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Ver. Alexsandro Ávila relatou que mais uma vez vem à essa 
tribuna aonde hoje, por mais uma vez entende que tentaram entrar com a emenda aí que não ia 
prejudicar nada esse projeto, mas sim garantir o direito daquelas pessoas que moram lá, porque 
vê aí a sua preocupação que esse ônibus pode sim não entrar mais lá e aí não vai tá dentro desse 
projeto que vai garantir os direitos, que então dessa forma aí hoje esse projeto aí com melhor 
boa intenção, então não com cor partidária, pra tentar ajudar, porque tá sentindo na pele, e os 
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moradores de lá também estão sentindo na pele, a atitude da secretária que hoje tá sentada ali, 
que aproveitou até esse momento porque foi buscar um entendimento com a secretária, foi 
conversar com ela dizendo pra ela que tinha duas comunidades, que trinta e seis crianças tavam 
ficando sem a micro, aonde o DAN, o órgão do Estado que aprontou, que a secretária tava 
cometendo ali um grande deslize, um crime, que ela teria sim que mandar as micros buscar 
porque as crianças tão matriculadas no município, e que a secretária não se importou, ignorou 
o telefone do diretor desse órgão lá do Estado, simplesmente disse que não ia cumprir, aonde 
foi buscar o entendimento do Conselho Tutelar, aonde o conselheiro também disse: ‘vereador, 
vou conversar com a secretária porque ela tá cometendo um crime, ela não pode fazer isso’, e 
que a secretária mesmo assim não entendeu que tava cometendo um crime, não entendeu que 
tava prejudicando aquelas pessoas, e quando disse pra ela que sempre busca um diálogo, tanto 
pra elogiar o quanto pra cobrar, que ela diz que não importava, a micro não ia e ela ia até ia vim 
assistir a sessão pra ver falar dela, que então aproveita a oportunidade que ela tá aí e já faz esse 
desabafo, que faz três semanas, que a secretária tá rindo, mas que faz três semanas que aquelas 
crianças não tão pegando a micro escolar, que a secretária tá descumprindo uma lei do Conselho 
Tutelar, que hoje viu vereadores aqui dizendo que tinha que buscar o Conselho Tutelar, mas o 
Conselho Tutelar foi conversar com a secretária, que o Conselho Tutelar tanto que tentou mais 
de semana, encaminhou ao Ministério Público, que agora vai vim lá o promotor dá um canetaço, 
que pode ser com a secretária cumpra o que é a lei, se a criança tá matriculada na rede municipal 
ela tem direito do transporte, sendo que as contas de luz, comprovante de residência, tudo é do 
município, que então isso não tem justificativa, e o seu medo é que o transporte público também 
seja penalizado dessa mesma forma, que vai bater em várias portas e não vai conseguir ajuda, 
que vai ao Estado e não vai conseguir ajuda, porque aqui quem administra se administrar, que 
nem a secretária da Educação, vai ter muita dificuldade, porque essas crianças estão três 
semanas sem ir na aula por causa da vaidade da secretária, pelo jeito dela conduzir as coisas, 
que então dessa forma esse vereador vem a tribuna sempre tentando ajudar, que foi ter o diálogo 
como tem com qualquer secretário, que sempre vai lá, tem uma conversa, vai fazer o elogio 
quando tem que fazer, como também foi buscar o entendimento com a secretária da Saúde e ela 
o atendeu muito bem, que fez o que devia fazer, e vem à essa tribuna e vai elogiar ela. Enfatizou 
que esse vereador não é de oposição, é sim da população, quando a população é atingida, é 
prejudicado, que esse vereador vai se posicionar sempre, se tiver que elogiar o PT vai elogiar, 
que se tiver que cobrar vai cobrar, só que essa atitude da secretária de Educação não tem, não 
tem justificativa, que isso é vida, é criança que hoje o Município aí, secretária, tá com grande 
dificuldade lá daquelas crianças não ir na aula, que então dessa forma esse vereador vem na 
tribuna, entrou com essa emenda, agradece os vereadores aí que votaram a favor a emenda aí, 
porque entendem que realmente tinha que tá ali pra ter argumento pra depois buscar, porque é 
muito difícil o vereador tentar um diálogo e depois não conseguiu, que tem vereador da base 
do governo que podia fazer alguma coisa pra intervir, mas são tudo parado, dizem que ajuda, 
mas realmente não sai do papel, que faz três semanas que aquelas crianças tão lá sem a micro 
escolar ir buscar, e apontada pelo Conselho, apontada pelo Estado, e que até agora nada, 
continua dessa forma aí. Disse que então foi com essa intenção que entrou com essa emenda, 
não prejudicar ninguém, mas sim ajudar aqueles moradores de lá, porque sempre vai tá 
caminhando lá, sempre vai tá conversando, sempre vai tá explicando o que é certo e o que é 
errado, que não tem que ganhar mérito, quem vota nele vota, quem não vota vota nos outros 
vereadores, mas que continua sendo seu amigo, sempre vai ter a sua admiração, mas que não 
pode falar inverdade, não pode ir nessa tribuna aqui iludir dum problema. Ver. Paulo Vargas 
mencionou que vem aqui mais uma vez pra falar a respeito dessa questão polêmica de um ano 
e quatro meses aí, ao mesmo tempo, em cima da palavra do vereador Alex, que se solidariza 
com ele e diz também que a Administração pública realmente ela tá de parabéns, porque ela 
tomou frente a esse processo que hoje está se tornando uma realidade, que existe necessidade 
de fazerem algumas adequações, não por força dessa ou daquela sigla, mas sim pela necessidade 
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da comunidade. Falou que essa questão do transporte público escolar também é polêmica e tem 
certeza que a Administração pública, na pessoa da secretária Elaine, vai se sensibilizar e muito 
em breve terão esse transporte de qualidade que sempre contemplou aquela comunidade, que 
as crianças não merecem ficar fora da sala de aula e ela estão matriculadas nas escolas, sendo 
assim ficar subentendido que a partir do momento que ela foi inscrita naquela escola, foi 
matrícula naquela escola, e é dentro de Nova Santa Rita, que Nova Santa Rita tem que abraçar 
essa causa e abraçar essas crianças, e tem certeza que pelo caráter e pela idoneidade da secretária 
Elaine e da Administração pública vai ser avançado essa questão, porque eles respeitam aquela 
comunidade, que assim quer acreditar que muito em breve será atendido essa comunidade, e 
que aí pode contar com esse vereador sempre, em defesa das pessoas mais carentes. Citou que 
fica aqui também ressaltado a questão do transporte público, que parte isenção dos usuários 
com sessenta anos de idade, que não tenham renda familiar adequada para pagar três reais e 
setenta e cinco centavos de transporte público municipal que vai ser essa tarifa que vai ser 
implantada inicialmente no transporte urbano do município. Ver. Ildo Maciel da Luz relatou 
que vem à essa tribuna e pede desculpas à comunidade que tá aqui assistindo pelo que foi, que 
avançaram o horário, então será breve, mas tem coisas que tem que esclarecer porque conhece 
a  secretária de Educação, companheira Elaine, uma professora, e que sabe que dentro do 
sistema muitas vezes a pessoa do secretário é engessado por a lei, e só uma questão de 
esclarecimento quando houve aquele caso lá lamentável do final do ano passado, que o 
Ministério Público perguntou para prefeita Margarete: ‘prefeita o que as vans do Município tão 
fazendo buscando aluno lá em outro município, a senhora sabe que isso não pode’, e que houve 
negociações, e tá havendo, e acredita que vão resolver esse problema, e que sabe do esforço da 
secretária junto Poder Executivo pra resolver esse problema lá daquelas família, daquelas 
crianças que tão sendo penalizada mesmo, mas com certeza a prefeita, com a sabedoria, junto 
com os secretários, vereadores que defendem o governo, que vão achar uma saída. Informou 
que o que mais fica pensando que quando assumiram esse governo fizeram uma discussão lá 
dentro da Câmara de Vereadores, aonde foi feito todo o levantamento dos bens no Município e 
do que se tinha que ainda prestava pra usar no nosso Município, e que se lembra que não tinha 
uma patrola pra patrolar uma estrada, e junto com os demais companheiros foram no Governo 
do Estado pedir apoio, e o que mais dói, porque aqueles que são contra o crescimento do 
Município nunca foram no Governo do Estado para gestionar, buscar apoio do Governo do 
Estado para pavimentação da Estrada dos Açorianos, essa foi uma das bandeiras deles, que 
outra bandeira, a questão do Olmiro Brandão que ficaram batendo, batendo, que os cupins 
comeram o galpão Olmiro Brandão depois que a prefeita Margarete assumiu. Enalteceu que 
outra coisa, o que mais dói que as pessoas, vereadores que não sabem fazer política vivem nas 
comunidades difamando, mas que a comunidade sabe quanto de rua foi pavimentada aqui no 
município e quantas vai ser pavimentada, que tem buscando e que gostaria de dizer assim que 
lá na rua lá onde pertence a comunidade do pastor Everton, na rua dos crentes, chamada, vai 
sair pavimentação, que tem vereadores aqui que votaram contra, Porto da Farinha votaram 
contra, que então esse é o progresso que esses vereadores querem pro município, como é que 
eles vão ir daqui dois anos pedir voto pro prefeito deles, que votaram sempre contra o 
crescimento do município. Relatou que gostaria de dizer assim que é, tá no seu terceiro mandato, 
e é que provou os dois lados da moeda, que foram vereadores no primeiro mandato juntos com 
o Zé Rosales, que aonde o prefeito governava com as costas virada pro município, e que hoje 
tem o orgulho de dizer que o município tá trabalhando, que a prefeita chama os secretários, 
cobra com responsabilidade e todos os secretários tão trabalhando pro desenvolvimento do 
município. Falou que então, dessa forma, que gostaria de rebater algumas coisas, porque sabe 
que é triste a pessoa tá aqui no plenário vendo um vereador xingando e não poder se defender, 
que é o caso da secretária ali, então secretária, em nome do partido, que em nome do governo, 
que tá aqui e diga o que será sempre um defensor do mandato. Ver. Rodrigo Aveiro elencou 
que é com muita alegria então que vem também aqui comunicar que agora domingo teve em 
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Brasília com a prefeita Margarete, onde chegou agora de manhã e a prefeita ainda está lá, aquela 
prefeita parece que tem sebo nas canelas, bate tudo quanto é gabinete, que tá lá com piresinho 
na mão tentando trazer as verbas aqui pro município, onde então assinou a emenda do posto de 
saúde ali do Caju, que conseguiram uma emenda lá da Saúde de cento e noventa mil, também 
entraram com a intenção de tal proposta do Ministério do Turismo pra pavimentação da Rua 
Marinho Peixoto, que faz a ligação que aqui com o Parque de Eventos Olmiro Brandão, que 
logo logo vai ser inaugurado, que vê de tamanho importância então tá buscando essas 
realizações para o município. Ressaltou que assim como também a prefeita, esteve com a 
prefeita lá na cerimônia de assinatura do contrato do programa de Internet Para Todos do 
Governo Federal, onde vai levar para muitas crianças, jovens carentes, que não têm acesso à 
internet banda larga, de muitas escolas e postos de saúde que vão estar liberadas para acesso 
então dessas pessoas que tanto precisam, que foram buscar também, teve uma conversa com 
ela também pra buscar, tentar buscar essa verba pra construção aí do centro administrativo, onde 
as secretarias vão estar integradas, que é uma grande proposta de governo, onde vai diminuir o 
custo do Município, que onde hoje pagam muitos aluguéis, então aonde construindo assistente 
administrativo vai facilitar bastante, que é um dinheiro a menos que vai sair dos cofres do 
Município, então, quer também parabenizar aqui essa Gestão, a todos vereadores pela 
construção aí da câmara municipal, que é um grande passo da história da cidade. Ver. Jair de 
Oliveira salientou que escutando a fala do vereador que lhe antecedeu aqui, até, que gente fica 
triste de ver um vereador vir numa tribuna e praticamente chamar a secretária de criminosa, que 
não é esse o papel do vereador, não vê vereador vim aqui elogiar, que nem o vereador Lebrão 
falou do Olmiro Brandão, quando os cupins tavam caindo, chegaram a levar até todo mundo lá, 
tá lá, não vem aqui, não vem aqui dizer, tá pronto lá, tá bonito, não, tinha que tá caindo aos 
pedaços do jeito que tava antes, mas que tem que ter humildade de vim aqui dizer, tá lá pra 
população usar, criticar é fácil, agora vim aqui, não desmerecendo a secretária de Educação que 
passou por essa cidade nesses vinte e seis anos, que passaram três governo, três governo 
mandando na cidade, sabe o que era a merenda das crianças, meio ovo e uma bolacha, que hoje 
tem orgulho de bater no peito e dizer que as crianças tem merenda de qualidade, nem tanto hoje 
que a secretária foi lá pra escola Victor Aggens, quem esteve lá a TV Ulbra entrevistando ela e 
as crianças que lá estudam, que isso é trabalho de qualidade, agora se não sabe fazer querem 
desmanchar o que os outros fazem, quando que tiveram uniforme escolar aqui na rede municipal, 
que vem aqui e digam pro povo, seja humilde e digam, tá aí o uniforme municipal, até jaqueta 
já tem, até jaqueta já tem, que parabeniza a secretária, que as crianças não passam mais frio, e 
que volta a dizer, mandaram em três governos, aliás, quatro, que agora tão no outro partido, é 
quatro mandato, onde é que ia o dinheiro. Contou que as escolas, os ginásios, que será que é 
cego, será que esse vereador aqui é cego, que não é mais candidato a vereador, foi o terceiro 
mais votado da cidade, vai desistir, porque se não tá acontecendo nada na cidade, tá louco ou tá 
cego. Frisou que vem aqui incriminar a secretária, julgando já, que isso não existe, por isso que 
exige, como vereador e líder da bancada do Partido dos Trabalhadores, de formar comissão de 
ética aqui na Casa, porque conversando com o vereador Leonardo hoje, é uma vergonha a 
Câmara de Vereadores tá difamada, que saiu as conversas em Canoas, Gravataí e Viamão, que 
estavam aqui numa sessão solene que tava uma discussão do transporte público, que teve 
vereadores chamando a prefeita de mentirosa, isso é uma falta de respeito, não por ser mulher, 
por ser a autoridade máxima do Município, que não é porque tá na tribuna aqui que tem livre 
arbítrio pra falar o que quiser, que tem que ter um respeito com as pessoas quando as pessoas 
vem usar essa tribuna, ter um respeito com o secretário, com a prefeita, com os vereadores 
colegas, com a presidenta da Câmara que é uma autoridade no Município sim. Ressaltou que 
as obras que tão fazendo no município, nem tudo sendo feito, que sabe, nem tudo tá sendo feito, 
mas o que tá sendo feito, tem que reconhecer, que os vereadores vêm aqui dizer, mas quanto 
pior, melhor, quanto pior, melhor, que votaram contra o paradão, votaram contra o asfalto da 
Adão Michels lá dos crente, que o vereador Lebrão falou, votaram contra a pavimentação da 
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Rua N, das crianças lá, que tem aquela descida, mas são os primeiros a fazer vídeo quando dá 
o temporal na cidade que destrói, tá lá, que caiu gente lá e não sabe o quê, mas votaram contra. 
Falou que como vereador anda nos quatro cantos do município, é que nem falou antes, 
incriminam as pessoas, que se fosse a secretária, tem muita coragem de receber, não tá dizendo 
que faltou com educação, mas é o comportamento que nem nessa tribuna não receberia, porque 
tem que ter respeito com as pessoas que governam esse Município, com secretário, com prefeito 
e com vereador, e principalmente com o cidadão, que são cobrados todos os dias, como vereador 
dessa cidade sabe, que teve, tem esse desafio desse público, tem que saber receber as críticas, 
mas que tem que ter respeito com as pessoas, não pode chegar aqui e botar tudo pra fora e não 
respeitar quem tá sentado aqui, que hoje a sessão solene podia ter começado, mas não teve 
acordo por birra, então também é birrento, então também quer ter a sua parte pra falar. Ver. 
Renato Machado relatou que então gostaria aqui de deixar registrado o não cumprimento hoje 
do projeto zero três, dois mil e dezoito, o não cumprimento do Regimento Interno dessa Casa, 
onde fala em seu artigo cento e doze que tem que ter no mínimo vinte e quatro horas tramitando 
na Casa [Ver. Ieda Bilhalva pediu aparte. O projeto foi protocolado nessa Casa na terça-feira 
passada, o que aconteceu, não estou ferindo o regimento, foi só, apenas uma frase, um detalhe 
que não tinha saído ali no projeto e que foi retificado após a nossa reunião de ontem à pedido 
dos vereadores dessa Casa, então assim, não estou descumprindo o regimento, então só pra 
ficar registrado aqui em ata. Obrigado vereador.] Destacou que quer que fique registrado em 
ata que quando se substitui o projeto, o projeto não vale mais, que a emenda que fez ontem 
retirou hoje pra poder apresentar uma nova emenda, porque a emenda de ontem não tinha 
validade hoje, que então a presidente tá totalmente equivocado e errada e não quer aceitar. Falou 
que quer ser bem claro aqui, bem rápido, porque tem vários assuntos, porque na Casa, na tribuna 
o vereador é imune, vem e fala o que quer, e vem mentir na tribuna muitas vezes aqui, que o 
vereador Lebrão mente e o vereador Jair confirma quando fala que a bancada do PTB e alguns 
vereadores votaram contra o asfalto na Pastor Adão Michels, que tá nos arquivos da Casa que 
foi aprovado por unanimidade na Casa o projeto da Rua Pastor Adão Michels, que então não 
vão mentir pro povo aqui, vão olhar no olho e vão falar a verdade, não vim pra cá mentir e 
distorcer os assuntos que tem interesse, os que se beneficiam. Mencionou que portanto, quando 
as coisas não são cumpridas tem que sim deixar registrado aqui nessa Casa que a seis anos atrás 
o orçamento municipal era de quarenta e cinco milhões e hoje é cento e trinta milhões, que 
então não tão fazendo mais do que a obrigação de trazer melhorias pra comunidade, porque 
triplicou o valor da arrecadação do Município. Citou que portanto, entendem que quando vê 
falar aqui que tão cobrando duas passagens no transporte municipal, não tão cobrando duas 
passagens, que quem não participou da audiência pública não tá sabendo, mas é bem claro que 
vão ter as linhas municipais com três e setenta e cinco, o máximo de valor, e quatro e dez a 
Canoas, todo usuário tem que usar o cartão pra que possa pagar a diferença, e vai ter um 
intervalo de uma hora e cinquenta, quem vem do bairro até o centro, pra se deslocar a Canoas, 
que então não é tão ruim assim, não é duas passagens, a Metroplan na audiência pública foi 
bem clara aqui dizendo que não existe duas passagem, existe uma integração quando acontece 
uma linha intermunicipal, que então vem aqui e fala um monte de mentira e o povo tem que 
ficar escutando, vão respeitar a comunidade, vão falar a verdade, verdade vai ser sempre 
verdade, e que a verdade tem que dizer, mostrar, olhar no olho e falar a verdade, que não tão 
aqui para iludir ninguém, não querem resolver e aqui não quer culpar a secretária sozinha, 
porque já fiz parte de administração e sabe que deve ter gente superior dando ordem pra ela 
para que não aconteça o transporte lá na Olaria lá, que tem certeza que se fosse pela vontade 
própria dela ela sim ia botar transporte lá, mas não, usam o ombro dela, se escondem porque 
não tem vergonha de vim aqui e dizer pra população o porquê que tiraram os ônibus daquela 
comunidade lá, e que aí bota no ombro da secretária, e bota no ombro do secretário o que for 
preciso, mas a rainha não pode ser penalizada, ela não pode a comunidade criticar ela, que bota 
e deixam que criticam a secretária, e aí os secretários seguram rojão, que espera que essa 
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comunidade lá da Olaria possa ter o mais rápido possível, porque esse transbordo faz quatorze 
meses que o povo vem sofrendo, e essas crianças tão há três semanas, que isso precisa ser 
resolvido sim de uma forma ou de outra, se não pudesse entrar ônibus lá, tem inúmeras empresas 
entrando no município pra pegar trabalhadores aqui pra levar lá pra outro bairro, pra outra 
cidade, a empresa de Montenegro vem todos os dias buscar funcionários em Santa Rita e 
levando pra outra cidade, como é que pode, como é que as crianças que tão isoladas lá não pode, 
que é falta de vontade política, é falta de assumir a responsabilidade e alguém com cabelo no 
peito dizer assim: ‘eu vou fazer, vou no Ministério Público, faço um TAC, um Ajuste de 
Conduta, acerto e resolvo’, que dá pra resolver, mas tem que ter vontade política, que agora tão 
sacrificando, tão botando a corda no pescoço, parece que a secretária pode tudo, ela é pau 
mandado também, sabem disso, que infelizmente secretário tem que fazer o que o prefeito quer, 
ou a prefeita, e se não fizer tá na rua no outro dia, é isso que o povo tem que saber. Alegou que 
também gostaria de relatar aqui que entraram com uma ação no Ministério Público aqui e foi 
bem claro aqui, os vereadores pediram quatro melhorias, que uma era melhorar a qualidade dos 
ônibus, a segunda o cumprimento de horários de ônibus que não está sendo cumprido, o fim do 
transbordo que agora com a linha municipal acaba o transbordo porque também acaba segunda 
roleta e que não vão pagar duas passagens, vão pagar o complemento da passagem, é diferente 
isso, que se quer vir de um bairro lá da Sanga Funda até o Centro vai pagar três e setenta e cinco 
no máximo e vai ter um intervalo de uma hora e cinquenta pra que possa ir a Canoas 
complementando a passagem até quatro e dez, essa é verdade, é com essa cara aqui, e que 
quando vê vereador falar que tem três mandatos, que tem cinco mandatos na cidade e se orgulha 
disso, porque é com o seu trabalho que consegue conquistar o seu espaço, mas não mentindo 
pro povo, olhando no olho de cada um e sempre falando em nome da verdade. Ver. Leonardo 
Vieira alegou que relatar novamente praqueles que não estavam aqui, quando falou que amanhã 
estará indo a Brasília pra poder contribuir ainda mais com o Município, que é o CAPS, que é 
um Centro de Atendimento, que então gostaria de fazer essa pequena colaboração com todos. 
Ver. Milton Remelink registrou que queria um minuto para homenagear os pais do amiguinho 
ali, o Nicolas, que tão aqui, que agradece a presença deles todos aí. Disse que mais uma vez 
vem à essa tribuna e não pode deixar, que tão fazendo injustiça pruma pessoa que ajuda muita 
gente, se chama secretária Elaine, uma pessoa que nunca virou a cara pra ninguém, como diz o 
gaúcho, e que chega lá e ela sempre atende, que tiveram uma reunião com a prefeita e o 
Battistella e ela afirmou que os ônibus vão entrar assim lá na Olaria pra pegar as crianças, que 
vai ter melhoria, que a secretária não pode responder, mas tem quem responde por ela, porque 
é uma pessoa de conduta e de respeito, e que tudo que vai lá e atende bem, mas tem que 
educação pra chegar nela, que se chegar lá cobrando que tem que fazer, tem que fazer, tem onze 
vereadores e espera a hora certa, que essa semana conseguiu, levou cinco ou seis meses, mas 
vereador chegando lá empurrando praticamente à ponta de faca, e não é assim que chega no 
povo. Destacou que agradece a prefeita e não é de falar mal dos vereadores, mas tem uns 
vereador sim que votaram contra o projeto do assalto no Porto da Farinha, teve, na Cerejeira, 
no Passo da Taquara que tá lá pra botar aqueles canos, que o vereador detona a prefeita e os 
vereadores do outro partido, que não é de falar de mal de ninguém, a Maria Rita vai ser botado 
os canos, mas lhe prometeram e vai cobrar deles, sempre diz, que se não conseguir fazer nada 
nos quatro anos tá fora, não é homem de prometer e não cumprir, tem vergonha na cara, que 
não é fácil, cobra, tem que esperar pra chegar a hora certa. Falou que tá muito triste por ver essa 
senhora aí o que faz pro município, mas não baixa a cabeça secretária e mostra o que a senhora 
é, que amanhã ou depois o povo vai ver a verdade, que o vereador vem na tribuna usar a senhora, 
que é só a senhora que é uma pecadora e eles não são, quantos anos, que agora tá bravo que a 
prefeita tá aí comandando há oito anos e tá fazendo o que não fizeram, que não defende aquele 
que não faz, defende aquele que faz pelo povo, que tem muita coisa pra fazer, tem, cobra, é 
difícil, mas vai continuar cobrando, e tá do lado do povo, aquele trabalhador, que sempre disse, 
esse transporte vai sair a roleta, eles dizem: ‘Cabeludo tu foi a favor’, que eles não sabem o que 
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acontece dentro da câmara, um querendo derrubar o outro, mas com ele não existe, e vai sair 
essas roletas, que vai sair e vai ter ônibus novo, tão prometendo que vai ter ar-condicionado e 
horário velho vai voltar, vão ver. Citou que um dia que foram vereador, se não tiver fibra aqui 
dentro um derruba o outro, mas com ele não acontece isso porque mostra trabalho pro povo e 
não baixo a cabeça, se não conseguir ou não conseguir, mas tem nojo da pessoa não poder se 
defender, que a secretária vai ser um dia e vai dar a volta, que esses ônibus vão lá, porque a 
senhora é uma pessoa íntegra, pessoa gente boa, uma pessoa que pode ajudar, muitas vezes a 
senhora lhe ligou: ‘Cabeludo, eu não posso fazer isso’, que baixava a cabeça e ia fora. 
Mencionou que por isso povo de Santa Rita, vão esperar o dia dezessete, vão se abraçar, que 
esses ônibus não vão passear, não vão pagar passagem a primeira vez, falou pra prefeita, 
secretário, pra mostrar que Santa Rita tá crescendo, é que eles querem botar nós lá em baixo, 
não vão conseguir não, porque tem uma pessoa de coragem que representa o município, que 
falta muita coisa, falta, esse paradão todo mundo foi contra, que não ia ter banheiro, tá tudo ali, 
no Berto Círio não ia sair o paradão, vão fazer, que o posto que vai ter aqui vinte e quatro horas 
votaram contra, para aí um pouquinho, que vão fazer as coisas certas, não vão mentir pro povo, 
o povo não é bobo, que antigamente chegavam e batiam nas costas e iam pedir o votinho, que 
se não é os votos ninguém entra pra lá, que se fosse tão ruim eles não queriam entrar pra lá, se 
não fazer um bom trabalho pro povo pode lhe atirar, pode lhe atirar, porque é homem de caráter 
e trabalhador, vai seguir a sua vida, mas que não vai deixar de abraçar seus companheiros que 
lhe deram valor e aqueles que votaram nele. TRIBUNA POPULAR: Não houve. Com a 
proteção de Deus e em nome do povo de Nova Santa Rita, a senhora presidente encerrou a 
sessão às dezenove horas. 
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