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ATA Nº 026/2018 – 21ª SESSÃO ORDINÁRIA – 10/JULHO/2018 – Ao décimo dia do mês 

de julho do ano de dois mil e dezoito, na sede da Câmara de Vereadores de Nova Santa Rita, 

realizou-se a décima quinta 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. SORTEIO: COMUNICAÇÕES DE 

LIDERANÇAS: PRB / PDT / PTB / MDB / PT GRANDE EXPEDIENTE: Ver. Rodrigo 

Aveiro / Verª. Ieda Bilhalva/ Ver. Jocelino Rodrigues / Ver. Renato Machado / Ver.  Milton 

Remelink / Ver. Renato Machado / Ver. Jair de Oliveira / Ver. Mateus Marcon / Ver. Paulo 

Vargas / Ver. Alexsandro Ávila / Ver. Ildo Maciel da Luz.  EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Ver. 

Milton Remelink / Verª. Ieda Bilhalva / Ver. Jair de Oliveira / Ver. Leonardo Vieira / Ver. 

Rodrigo Aveiro / Ver. Alexsandro Ávila / Ver. Mateus Marcon / Ver. Jocelino Rodrigues / Ver. 

Ildo Maciel da Luz/ Ver. Ildo Maciel da Luz/ Ver. Renato Machado. EXPEDIENTE: Foi feita 

a leitura do Boletim nº 023/18 no Expediente.  COMUNICAÇÕES DE LIDERANÇAS: 

Verª. Ieda – Saudou a todos. Desejamos uma boa sessão a todos e deixamos um convite 

também, que é a segunda cãoninca, que é uma festa junina em prol dos cães de rua que vai ser 

realizado dia quatorze, sábado, das 8hr às 17hr, na praça da bíblia, estão todos convidados. A 

segunda cãoninca tem apoio da secretaria do meio ambiente. Para arrecadar dinheiro para a 

castração. A ONG tem apoio dessa Vereadora, estamos nessa luta constante. Uma boa sessão a 

todos e que tenhamos bons trabalhos. Ver. Leonardo – Saudou a todos. Esse oficio que eu 

encaminhei hoje presidente, pro trabalho do nosso partido, no sábado nós vamos receber aqui 

na câmara o nosso pré-candidato Jairo Jorge, estamos fazendo um trabalho, ele como pré-

candidato, porque acreditamos que o Rio Grande do Sul tem solução, assim como nosso 

município, cinco anos e meio atrás não tinha solução e a nossa administração mostrou que 

tem solução, porque foi atrás de recurso, por dizer que um governador pegou um estado 

quebrado, nós também pegamos um município quebrado e, fizemos a volta. Hoje têm obras 

por todos os cantos da cidade, onde você botar uma mão no mapa vai estar tendo obras, então 

a prova disso é que o Rio Grande do Sul tem solução sim, com estratégias certas, com 

recursos destinados para a área certa. Boa noite a todos e boa sessão. Ver. Jocelino – Saudou 

a todos. Desejou boa noite e uma ótima sessão a todos. Ver. Jair – Saudou a todos. Venho 

aqui nessa tribuna dizer que mais uma obra inaugurada na cidade, que foi a Rua dos Pinheiros, 

devagarinho nós estamos trilhando e cumprindo com o nosso compromisso que assumimos 

desde 2013, com essa cidade, com nosso projeto e, nossos partidos aqui aliados. E por outro, 

que nesse Brasil, para uns valem e para outros não. Novamente deram uma jogada de mestre e 

não cumpriram com a ordem judicial, esperaram para não soltar o companheiro Lula, preso 

sem provas. Me indigno também que no município, vejo deputado siando em foto para fora e 

só botam os pés em época de eleição, aqui no município. Espero que não sejamos 

nocauteados aqui nesse município. Desejou uma boa sessão. GRANDE EXPEDIENTE: Ver. 

Jocelino – Saudou a todos. Já está na fila de licitação dois kits odontológicos para a saúde, 

uma ambulância e mais seiscentos mil reais, para também ajudar na saúde, através do 

deputado Jones Martins, do MDB. Quero parabenizar o esforço que vem acompanhado do 

governador, inclusive tanto das obras do Pinheiro como da rua F, são obras do governo do 

estado, cabe somente ao município licitar, depois de licitado foram várias empresas, porque 

desistiram da obra, porque acabaram abandonando, mas o estado honrou com se papel, fez 

seu esforço necessário e cumpriu com seu dever junto com o município que licitou, notificou 

empresa que abandonou a obra e, logo depois a outra que assumiu, concluiu para a 

comunidade poder parar de pisar no barro e parar de comer pó. Agradeceu. Ver. Mateus – 

Saudou a todos. A obra da rua Pinheiro, o governador não fez mais que a obrigação, pois 

quem assinou o contrato foi Tarso Genro, mais uma obra com o empenho do deputado 

Marcon e vem muitos dizerem que foram eles, mas foi o governador Tarso Genro. Agora foi 

mais duzentos mil reais para a segurança do município, para comprar equipamentos. 

Agradeceu. Ver. Paulo – Saudou a todos. A tribuna é sempre usada de forma a defender 
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interesses políticos, eu como sou um cara idealista, não sou político, eu faço política, voltada 

naquilo que eu vejo, naturalmente num país medíocre, cheio de emendas e remendos, 

descumprimento de leis. Eu, a forma como vejo esse país, com nojo, ir a Brasília para pedir 

migalhas. Isso é falsidade, vir aqui nessa casa defender emenda de deputados, para se 

perpetuar no poder, para eu fazer campanha para eles aqui dentro. É um país que não irá 

mudar enquanto não mudar as condutas dentro da política. Se a arrecadação ficasse no 

município, nós faríamos dez vezes mais obras. Nosso dinheiro vai para Brasília para ser 

roubado como é. Continuo dizendo, é uma hipocrisia, é uma falsidade, nós acharmos que está 

tudo bem. Boa noite a todos. Ver. Alex – Saudou a todos. Semana passa estive fazendo várias 

visitas ao bairro Caju, Califórnia e, me deparando com várias demandas, de pedidos, em 

relação as estradas que estão intransitáveis. Vejo Vereadores brigando, defendendo seus ideais, 

mas quando saímos na rua para conversar, a gente se apavora, porque as pessoas estão 

pedindo. Acha que as pessoas não ligam e não pedem, Vereador, pede para passar a máquina e 

fazer uma colocação de brita aqui na rua porque não tem mais como a gente sair, as crianças 

estão pegando ônibus na parada, tem uma possa de água na frente, cada vez que o ônibus vem, 

é um banho que dá nas crianças. Tenho certeza que quem me acompanha nas visitas, na casa 

dos moradores que solicitam, vão ver que mais uma vez esse Vereador foi buscar a solução 

junto a secretaria de obras e, vai continuar cobrando para que essas demandas sejam atendidas. 

Ver. Ildo – Saudou a todos. Queria fala sobre a questão de um Deputado do MDB, que entrou 

com um projeto de lei, em Brasília, suspendendo a compra de produtos orgânicos nos 

mercados públicos. Ele entrou com a APL, que altera a lei, então isso eu peço aprovação 

desse manifesto de repudio por todos os Vereadores. Nós sabemos que existe só uma forma de 

levarmos um alimento saudável a mesa dos trabalhadores e, também, por outro lado, foi 

aprovado no congresso, liberado quatorze tipos de venenos para matar o povo, inclusive foi 

liberado o tipo de veneno que foi usado na guerra do Vietnã, pra mim que sou um pequeno 

agricultor, é triste. Nós temos hoje no município vários assentamentos, são cooperativas que 

mais geram ICM para o município de Nova Santa Rita.  Fica aqui meu manifesto de repudio a 

essa lei desse Vereador que é de Santa Catarina. Desejo a todos uma boa sessão. ORDEM 

DO DIA: PROCESSO Nº 623/18: PROJ.  LEI   Nº 030/18   – Dispõe sobre a criação do 

Fundo de Proteção Animal no Município de Nova Santa Rita e dá outras providências. 

Aprovado por unanimidade. PROCESSO Nº 624/18: PROJ.  LEI   Nº 031/18   – Dispõe 

sobre a criação de acesso no site oficial eletrônico da Prefeitura Municipal de Nova Santa Rita 

para atendimento de ocorrências envolvendo animais. Aprovado por unanimidade. 

PROCESSO Nº 626/18: PROJ. LEI Nº 023/18 – Altera dispositivos da Lei   nº 088/93 – 

Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Nova Santa Rita. Solicitado ao adiamento 

de votação. Aprovado. PROCESSO Nº 648/18: PROJ.  LEI   Nº 032/18   – Cria 

homenagem aos servidores da segurança pública (policiais civis que prestam serviço no 

Município de Nova Santa Rita) ao final das suas atividades profissionais. Solicitado o pedido 

de vistas. Acatado. PROCESSO Nº 815/18:Veto Total   ao Projeto de Lei   nº 007/2018, de 

origem Legislativa, o qual “Dispõe sobre a realização de análise das águas dos reservatórios 

das escolas e caixas de água no âmbito do Município e dá outras providências.” Acatado o 

Veto por 8 X 3. PROCESSO Nº 816/18:Veto Total   ao Projeto de Lei   nº 008/2018, de 

origem Legislativa, o qual “Dispõe sobre a instalação de banheiros químicos adaptados às 

necessidades de pessoas com mobilidade reduzida ou que utilizem cadeira de rodas e dá 

outras providências.” Acatado o veto por 6 X 5. INDICAÇÕES: Ver. Alexsandro - No 

sentido de que o Poder Executivo estude a viabilidade de conceder aumento real de mais 50% 

de risco de vida aos Conselheiros Tutelares. Aprovada por unanimidade. No sentido de que a 

secretaria competente faça estudo junto a empresa de ônibus municipal para efetivar a 

transferência das placas dos ônibus de Charqueadas para Nova Santa Rita. Aprovada por 

unanimidade.  Ver. Ildo - No sentido de que a secretaria competente efetue a instalação de 

uma parada de ônibus na BR-386 (Tabaí), em frente ao nº 9793, bairro Porto da Farinha. 
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Aprovada por unanimidade. No sentido de que a secretaria competente efetue a limpeza e 

desobstrução da calçada na Av. Santa Rita, em frente ao nº 1237, lado D, bairro Floresta. 

Aprovada por unanimidade. Ver. Jocelino - No sentido de que a secretaria competente analise 

a possibilidade de terminar o asfalto da Rua do Caju, entre a Boqueirão e a Parada 20. 

Aprovada por unanimidade. Ver. Renato - No sentido de que a secretaria competente efetue o 

recolhimento de entulho no final da Rua Dona Margarida, Loteamento Cimbagé, bairro 

Morretes. Aprovada por unanimidade. No sentido de que a secretaria competente efetue o 

recolhimento de entulho no final da Rua Pérola, Loteamento Cimbagé, bairro Morretes. 

Aprovada por unanimidade. Ver. Jair - No sentido de que a RGE Sul efetue a colocação de 

trezentos metros de rede de baixa tensão na Rua do Prado, a partir do nº 1534, Assentamento 

Santa Rita de Cássia, Centro. Aprovada por unanimidade. Verª Ieda - No sentido de que a 

secretaria competente, juntamente com o Conselho Municipal do Meio Ambiente e 

Saneamento Básico, analise a possibilidade de reavaliar os prazos das licenças ambientais de 

operação para as empresas e arrozeiros. Aprovada por unanimidade. Ver. Paulo -No sentido 

de que a secretaria competente efetue a recolocação dos redutores de velocidade (tachões) que 

se deslocaram no final do asfalto na Rua da Prainha, bairro Morretes, em frente à loja da Dona 

Izabel. Aprovada por unanimidade. No sentido de que a secretaria competente efetue a 

limpeza das redes de esgoto pluvial, assim como todas as bocas de lobo situadas na Rua 

Primavera, bairro Califórnia. Aprovada por unanimidade. Ver. Rodrigo - No sentido de que a 

secretaria competente efetue a colocação de cordões e a pavimentação asfáltica da Rua 

Rodolfo Boyen, Rua Dona Guilhermina e Rua Esmeralda, bairro Pedreira. Aprovada por 

unanimidade. No sentido de que a secretaria competente analise a possibilidade de colocação 

de energia fotovoltaica em todas as escolas do Município e nos prédios próprios pertencentes 

à Administração. Aprovada por unanimidade. Ver. Leonardo - No sentido de que a secretaria 

competente efetue a canalização da rede de esgoto pluvial em frente ao nº 194 da Estrada do 

Itapuí, bairro Caju. Aprovada por unanimidade. No sentido de que a RGE Sul efetue a troca 

dos postes de madeira que estão em frente aos nos 1464 e 1540 da Av. Getúlio Vargas, bairro 

Berto Círio, sentido bairro/Centro. Aprovada por unanimidade. Ver. Milton - No sentido de 

que a secretaria competente efetue a colocação de rede elétrica na Rua Cerejeiras, ao lado do 

nº 646, bairro Caju. Aprovada por unanimidade. PAUTA: PROCESSO Nº 895/18: PROJ. 

LEI Nº 045/18 – De autoria do Vereador Paulo Ricardo Vargas - Institui a Campanha de 

Conscientização e Incentivo à Doação de Sangue denominada “Junho Vermelho”, no 

Município de Nova Santa Rita. Dada a 1ª pauta. PROCESSO Nº 834/18: PROJ.  LEI Nº 

040/18 – De autoria do Vereador Mateus Marcon - Oficializa o nome da Rua “B” do 

Loteamento Paineiras como Rua Victório Boschetti e dá outras providências. Dada a 2ª pauta. 

PROCESSO Nº 838/18: PROJ.  LEI Nº 044/18 – De autoria da Vereadora Ieda Maria 

Bilhalva - Dispõe sobre o recebimento de receitas e tributos através de cartão de débito e 

crédito no âmbito do Município de Nova Santa Rita/RS e dá outras providências. Dada a 2ª 

pauta. PROCESSO Nº 866/18: PROJ. LEI Nº 035/18 – De autoria do Vereador Rodrigo 

Aveiro - Institui a Campanha do “Tênis Solidário” no Município de Nova Santa Rita e dá 

outras providências. Dada a 2ª pauta. EXPLCAÇÕES PESSOAIS:  Ver. Milton – Saudou a 

todos. Como é bom vir demanda para o município. Onde a gente vê no dia-a-dia o que está 

acontecendo, e a prefeita está fazendo. Acho que nós coligados, os partidos, tem que trazer 

mesmo, correr atrás. Queria a prefeita fazer asfalto nas quatro partes de Nova Santa Rita, mas 

não é fácil. Ando no dia-a-dia por aí, fico tão feliz, as patrolas do nosso município fazendo o 

trabalho. Tenho muito a agradecer ao secretário Lebrão e o Robozinho, mas quando chove, 

fica horrível, como que as patrolas vão entrar nas ruas, não é fácil. Sou um Vereador que luto 

pelos quatro cantos do município, sempre defendi no que puder ajudar eu vou ajudar. Quando 

a chuva parar, os secretários vão entrar para fazer o trabalho, porque eu cobro e quero estar 

junto. Boa sessão e boa noite. Ver. Alex – Sentado eu estava acompanhando as redes sociais e, 

mais uma vez vi um pai desabafando, porque sua esposa foi no posto de saúde levar seu 
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menino para consultar, estava com febre, e o atendimento do posto foi negado. Vendo o 

desabafo, como nada é perfeito, tem pessoas ali com mal índole, que não gostam do que 

fazem, aí atende um pai e uma mãe com má vontade, não tem coração, nega atendimento, 

cometendo um crime, porque jamais pode negar um atendimento no porto de saúde no centro 

que é 24h, tem emergência ali. Dessa forma mostra um total desrespeito desse funcionário, 

dessa enfermeira, desse técnico que atendeu esse pai e bota todo trabalho do posto de saúde as 

vezes a mercê das redes sociais, dizendo que trabalham mal, as vezes por causa de uma 

pessoa mal intencionada e sem vontade de estar ali, dessa forma esse Vereador vem mais uma 

vez a tribuna sempre mostrando seu posicionamento e também estou à disposição desse pai 

amanhã, pela manhã, na secretaria, conversar com a secretaria e achar a pessoa com má índole 

e má vontade que negou o atendimento e cometeu esse crime. Ver. Jocelino – Foi bom ter 

lembrado sobre o ex. governador Tarso Genro, que após perder as eleições, após ter limpado 

até o ultimo caixa único, investiu sim em obras e de presente para o governador que veio 

assumir e, deixou mais um aumento, de 6,5%, sabendo que já não tinha dinheiro para pagar o 

servidor. O mesmo que tem um escritório de advocacia, que através de informações 

privilegiadas por ser um governador, de problemas que não resolveu quando governador, tem 

inúmeros processos contra o governo do estado, indenizatório para funcionário público, 

lamentável essa questão. Quanto a questão das emendas, realmente a gente tem que falar e 

agradecer, acho que todos deputados que trouxerem emendas merecem voto sim. Acredito eu 

que nesse cinco anos e meio, somente o deputado Marcon trouxe uns dez milhões de emenda, 

merece ser respeitado e merece ter voto aqui, por morar aqui também. Desejo uma boa 

semana a todos. Ver. Ildo – Não poderia deixar de vir a essa tribuna fazer alguns 

questionamentos. Com a questão do governo federal e do governo do estado. Sabemos que o 

nosso estado, não é do governo que antecedeu o Sartori que está quebrado, nosso estado está 

endividado da época do Simon do MDB e agora para ajudar o governador Sartori está 

entregando o estado, para o povo gaúcho é muito triste, porque sabemos que o polo naval 

tinha vinte e cinco mil funcionários, foi vendido a preço de sucata, as plataformas, hoje se ir 

lá dá para ver o povo passando fome, perderam os empregos. Para o povo brasileiro é um 

retrocesso, porque tirou todos os direitos dos trabalhadores, a questão da reforma trabalhista, a 

questão da reforma da previdência, após a eleição eles iram mexer na reforma da previdência, 

isso é fato. Queria fala sobre nosso município também, que existem várias demandas, nós 

sabemos, e pegamos o município quebrado, não tinha nada de maquinas. Quero reconhecer o 

trabalho de todos os secretários, de todos os diretores, funcionários públicos, que se 

dedicaram no nosso governo para mudar a realidade do nosso município. Obrigado a todos. 

Ver. Paulo Vargas – Mais uma vez venho a tribuna, solidariamente, não na sua totalidade 

quanto ao atendimento no posto do centro, mas sim a pedido dos meus colegas que estão 

preocupados com a coordenação de chefia dentro da unidade do centro. Sabedores que somos, 

foi aprovado nessa casa inclusive com meu voto, solidariamente ao pedido da prefeita em 

forma de emergencial, contrato de enfermeiras e enfermeiros, atingindo a pontuação com 

prova de título, foram contratadas essas enfermeiras. Sabedor que sou dentro da nossa 

legislação, cargos emergenciais não podem assumir cargos de chefia, e tem uma enfermeira 

que se intitula chefe. A pedido de algumas reclamações, peço que o Vereador se solidarize e 

leve para a prefeita. Obrigado. Ver. Renato – Saudou a todos. Observando o posicionamento 

de cada Vereador, fiz algumas anotações. Durante a semana também nós tivemos alguns 

contatos políticos na cidade, aonde conversamos com bases políticas e a gente vê numa 

eleição nova, os deputados terão quarenta e cinco dias de campanha, para que possam 

apresentar suas propostas. Lembro a proposta de alguns candidatos, onde costumam usar na 

campanha a palavra ficha limpa, até questionei um deputado que esteve na cidade, dizendo 

que para mim a ficha limpa seria obrigação dos candidatos, e não querer se lisonjear dizer que 

sou ficha limpa, tu está cumprindo com a tua obrigação de ser uma pessoa honesta e que 

representa a população, nada mais do que isso. Ficha limpa, parece que é uma obrigação do 
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candidato, e a gente sabe que não é tão limpo assim como dizem. Gostaria de salientar aqui, 

que temos deputados trazendo emendas para Nova Santa Rita, mas que lá na reforma 

trabalhista pisaram no pescoço do frango e puxaram pelo pé, e agora estão dando uma de 

bonzinho, trazendo emenda para Nova Santa Rita. Santa Rita não sobrevive só de emenda. 

Esse deputado inclusive do meu partido tem meu repudio, me nego a sentar numa sala para 

conversar com um cara que prejudicou a população inteira do país, com a reforma trabalhista. 

Foi colocado pelo Vereador Gugu a situação de pôr brita no barro, onde é o dinheiro público 

que vai para o ralo, aquelas pedras todas vão sumir no barro, porque não teve escoamento nas 

estradas, porque não teve escoamento nas valas, porque não teve uma preparação no verão, 

inverno não é momento de preparar estrada, pelo amor de deus, amanhã pode chover em cima 

de tudo que foi feito hoje, mas se as estradas estiverem bem compactadas, elas aguentam 

grande parte do inverno, tão gastando brita e não estão resolvendo o problema. 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 dezoito horas e quinze minutos. Nada mais havendo a 

tratar, sendo que os discursos de uso da tribuna constam em arquivo digital em anexo, foi 

lavrada a presente ata, que vai assinada pela Presidente e pelo vice-presidente. 
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