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ATA Nº 034/2018 – 29ª SESSÃO ORDINÁRIA – 04/SETEMBRO/2018 – Ao  quarto 

dia do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, na sede da Câmara de Vereadores 

de Nova Santa Rita, realizou-se a vigésima nona Sessão Ordinária, do segundo ano da 

sétima legislatura, com a presença de todos os vereadores exceto Ver. Milton Remelink 

que estava ausente. O presidente em Ieda Bilhalva, deu início aos trabalhos às dezoito 

horas. SORTEIO: COMUNICAÇÕES DE LIDERANÇAS: PT /PDT / PTB / MDB/ PRB 

GRANDE EXPEDIENTE: Verª. Ieda Bilhalva / Ver. Leonardo Vieira/ Ver. Jocelino 

Rodrigues / Ver. Rodrigo Aveiro / Ver. Alexsandro Ávila / Ver. Jair de Oliveira / Ver. 

Renato Machado /Ver. Paulo Vargas/ Ver. Milton Remelink/ Ildo Maciel da Luz e Ver. 

Mateus Marcon. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Ver. Paulo Vargas / Ver. Alexsandro Ávila 

/ Ver. Renato Machado / Ver. Mateus Marcon / Ver. Rodrigo Aveiro/ Ver. Milton 

Remelink/ Verª Ieda Bilhalva. / Ver. Leonardo Vieira/ Ver. Ildo Maciel da Luz / Jair de 

Oliveira e Ver. Jocelino Rodrigues. Verª. Ieda - solicitou a inclusão de um Pedido de 

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

COMUNICAÇÕES DE LIDERANÇAS: Ver. Leonardo – Saudou a todos. Gostaria 

de falar sobre um notícia que vi essa semana no jornal, sobre a população carcerária do 

nosso estado, são em torno de quarenta mil presidiários no nosso estado, e eu fiz um 

levantamento numa população do estado de onze milhões trezentos e vinte nova mil 

seiscentos e cinco habitantes, nós temos uma população de quarenta mil presidiários, não 

temos nem a metade desse número de alunos em escola em tempo integral, daí vem aquela 

questão que eu digo que é a nossa bandeira o PDT que é educação. Hoje está mais fácil o 

governo do estado investir em presidio do que investir em educação, eu sempre digo, cada 

real investido em educação é mil reais que tu deixas de investir em segurança, e o que me 

apavora mais são as campanhas, vejo em âmbito federal , não vejo proposta na educação, 

vejo para segurança, a maioria dos candidatos a presidência falando em segurança, como 

se a segurança fosse a chave, como se fosse o remédio, como se fosse a solução para 

mudar essa situação. Eu sempre digo, somente a educação pode mudar uma nação e uma 

sociedade, então está sendo investido o dinheiro de uma forma errada, porque dentro do 

presidio os caras estão encarcerados mas não estão tendo curso, nenhuma qualificação 

para quando sair, saírem pessoas melhores, então eu não concordo com esse investimento 

em segurança, claro que é gritante, hoje a gente sai na rua e não sabe se volta. Eu penso 

que não é por aí que vão mudar a sociedade, a não ser através da educação e da geração 

de trabalho e renda. Boa sessão. Verª. Ieda – Saudou a todos. Nós tivemos as 17hr uma 

sessão solene em homenagem a independência do Brasil. Independência que eu falava na 

sessão solene, que a mais de quinhentos anos atrás se conquistou e que é uma conquista 

diária. Nós vivendo a crise política, nós temos sim que firmar os pés e nós políticos de 

raiz, nós que estamos aqui vemos os problemas diários, temos que preservar a honestidade 

política e o respeito com os cidadãos. Acredito que quem vai fazer mudar a política somos 

nós vereadores, eu tenho essa crença, porque nós sim temos que respeitar para sermos 

respeitados. Nós não temos que ter vergonha de sermos políticos, eu me honro de ser 

política. Os bons políticos precisam prevalecer para que nosso país continuo liberto. Uma 

ressalva, ontem foi o dia do biólogo, eu sou assim, acredito que uma arvore não é uma 

arvore, quando eu corto uma arvore, eu estou matando no mínimo 35 espécies e eu não 

me contento com a Tipuana que tiraram da frente da praça da bíblia. Não sei o motivo 

pela qual tiraram, mas é uma arvore viva, uma seiva viva, eu tenho fotos, mas não tive 

como postar ontem, mas a seiva dela é vermelha como se fosse sangue. Fica aqui o meu 

repudio como bióloga, aquela arvore não precisava ser cortada, ela levou mais de 30 anos, 

muito mais, para ficar daquele tamanho, com aquela sombra e com certeza umas 35 

espécies estavam dependendo dela. Boa noite e boa sessão a todos. GRANDE 

EXPEDIENTE: Todos vereadores declinaram. ORDEM DO DIA:INDICAÇÕES: Ver. 
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Paulo - No sentido de que a secretaria competente efetue a construção de abrigos nos 

pontos de táxi do Município. Aprovada por unanimidade. No sentido de que a secretaria 

competente efetue a contratação de caminhão hidrojato para limpeza e manutenção das 

bocas de lobo e redes de esgoto pluvial no Município. Aprovada por unanimidade. Verª 

Ieda - No sentido de que a RGE Sul efetue a colocação de 200 metros de rede de baixa 

tensão no início da Travessa Zeca dos Reis até a altura do nº 350, bairro Caju. Aprovada 

por unanimidade. Ver. Leonardo - No sentido de que a secretaria competente efetue a 

reconstrução da capela mortuária do cemitério do bairro Berto Círio, e que seja procedida 

dentro das normas de acessibilidade para os moradores com necessidades especiais. 

Aprovada por unanimidade. No sentido de que a RGE Sul efetue a substituição dos postes 

no trecho entre a Empresa Sapotec e a Igreja Nossa Senhora da Conceição, Av. Getúlio 

Vargas, bairro Morretes. Aprovada por unanimidade. Ver. Rodrigo - No sentido de que a 

Corsan realize reparos no asfalto na Rua Caju, próximo ao nº 1297, bairro Caju. Aprovado 

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

implantação de ciclovias nas principais avenidas do Município. Aprovada por 

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

dos dois quebra-molas na Av. Getúlio Vargas, em frente ao 3º BSUP, bairro Morretes. 

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

dos quebra-molas e faixa de segurança na Av. Getúlio Vargas, em frente à Escola Barão 

de Teresópolis, bairro Morretes. Aprovada por unanimidade. Ver. Ildo - No sentido de 

que o Poder Executivo crie projeto de lei que trata da oficialização, denominação e 

delimitação dos bairros de Nova Santa Rita. Em anexo, segue mapa com os bairros pré-

definidos, os quais deverão ser estudados pelo Executivo, Legislativo e Comunidade. 

Aprovada por unanimidade. PAUTA: Não houve. EXPLCAÇÕES PESSOAIS: Ver. 

Renato – Saudou a todos. Gostaria de hoje registrar nessa casa um protocolo, preocupado 

com a situação, eu até gostaria que alguns vereadores tivessem a oportunidade de parar 

meia hora na Califórnia para ver o que está acontecendo, foi feito a sinalização ali para 

que pare, pelos quatro acessos que tem o trevo da Califórnia. As pessoas infelizmente não 

estão respeitando, principalmente quem vem do bairro Berto Círio, quando tu vem de 

Morretes tu tem que parar na rotula porque o acesso de Berto Círio o cara passa direto e 

não está nem ai para ti que está na rotatória, portanto, para que nós possamos evitar no 

futuro um acidente. Infelizmente não estão respeitando, principalmente quem vem lá de 

Berto Círio, sobe até o que dá no máximo e aí acaba passando, quem entra pela rota se 

assusta dá uma segurada, muitas vezes tu fica no meio da rota enquanto estão passando, 

então estou solicitando para que seja colocado, seja feito um estudo, seja colocado 

sinalizadores próximo. Acho que para nós contermos aquela situação vai ser necessário 

os acessos para que as pessoas passem devagar. Gostaria também de colocar e observando 

o horário político, muitos falam em mudança, mas a gente sabe que a verdade é bem 

diferente. Tem muitos que tem 6 segundos, o que vai falar em 6 segundos, não tem como 

tu explicar nada, aí os partidos maiores fazem seus programas mostrando o que fizeram 

na saúde, na educação, que os pequenos não tem condições de fazer, essa relação do 

pequeno e do grande na política mostra que, e ali vejo fazendo campanha com recursos 

próprios, acho que ninguém tem tanto dinheiro assim para fazer uma campanha bem 

sucedida e nós vimos a diferença. Ver. Rodrigo – Saudou a todos. Sobe as eleições eu até 

estava pensando em não me pronunciar em rede social mas muitas vezes quando eu vejo 

certos candidatos , fico analisando no todo e dá nojo da política num termo geral, mas 

também fico pensando quanto foi feito aqui nessa cidade, com esse governo do PT com 

suas coligações, semana passada tivemos um churrasco mensal aqui da câmara, até 

brinquei com uma assessora de um vereador aqui, eu sempre digo que a posição é nosso 

combustível para que a gente continue trabalhando, apontando as demandas para o 



 
 
ATA 034/2018                                                                                                                                                                                                                                                                       3/4 

executivo e cobrando por que a gente está aqui para isso e não tenho medo da prefeita, 

não tenho medo de discutir com ela, minhas ideias sempre procuro esclarecer frente a 

frente, eu acho que é assim que se constrói. Discutindo com essa pessoa, eu olhei para o 

parque Almiro Brandão e vi o novo galpão tão lindo que foi feito ali, essa administração, 

a pista de caminhada na volta do lago, a cerca bem pintada, uma praça linda, os piquetes 

organizados, a cancha de rodeio toda restaurada, no fundo a escola com aquele ginásio de 

esportes lá também, novo, só uma parte, um pouco do trabalho, e me chateia um pouco 

comentários nas redes sociais. Só criticam e falam mal desse governo, pensem como um 

todo, a gente não está administrando por um grupo, mas sim para um todo e a cidade vem 

crescendo de uma maneira enorme. Peço que o pessoal antes de colocar textos, pensem 

um pouco no que está sendo feito e coloque os parabéns para a secretaria, para a prefeita. 

Boa sessão. Verª. Ieda – Saudou a todos. O vereador Pedal estava fazendo uma pergunta, 

a família toda se envolve na política, então lá em casa toda a família se envolve. 

Complementando a sua fala vereador Pedal, eu acho que está na hora do povo de Santa 

Rita prestigiar mais o que tem sido feito aqui nesse governo, nunca vimos tantas obras. 

Antes na fala do vereador Renato, que além dos buracos da Corsan, nós temos os buracos 

das ruas, eu acredito que são bem menos e tanta chuva, o tempo está castigando e não tem 

como as maquinas estarem nas ruas todos os dias repetitivamente. Por isso que eu indiquei 

hoje, na semana passada fui para Viamão junto com o Professor Martinho, era para o 

secretario Rivelino ter ido junto, não consegui estar tinha outro compromisso mas lá em 

Viamão estão usando um estabilizador químico que juntando na argila ele fica totalmente 

impermeável, fizeram um teste em um trecho de lá, não deu buracos, o Alan me 

acompanhou lá, fizemos fotos, realmente não dá buracos, essa minha indicação é para 

que o município estude essa possibilidade já que nós temos grandes extensões de estrada 

de chão. No domingo estava na Sanga Funda, na estada nova e uma moradora perguntou 

se iria asfalto para lá, não tem projeto por enquanto, até porque é área rural, acho que a 

gente tem que preservar sim estrada de chão, porque se nós começar a pôr asfalto em tudo 

nós viraremos uma grande São Paulo, e não vai ter mais por onde ir as águas. Temos sim 

que ter uma maneira de viabilizar que essas estradas não estejam o tempo todo 

esburacando, isso sim, e esse método é muito bom. Não tive tempo hábil para convidar 

os outros vereadores para irem juntos, mas podemos marcar uma outra visita. Deixo meu 

convite para sexta-feira, nós estarmos desfilando na Av. Santa Rita para demostrarmos o 

amor pelo Brasil. Obrigada e boa semana a todos. Ver. Leonardo – Saudou a todos. 

Gostaria de falar um pouso sobre a postagem que fiz ontem à noite no facebook em 

relação as eleições. É inevitável, um clima que vai acabar esquentando e acredito que nós 

onze vereadores não vamos escapar desse envolvimento porque temos sim que defender 

a nossa bandeira e temos que confiar em alguém. Mas tem situações que aborrecem um 

pouco na política que é quando tu fala em apoiar, a primeira coisa que sai das pessoas que 

geralmente criticam a política fazem esse questionamento, quanto eu vou ganhar para 

apoiar fulano, entendeu, então eu acho interessante que as pessoas criticam a política mas 

quando são convidadas para fazer parte de um processo de mudança, a pergunta é quanto 

eu vou ganhar para contribuir com essa mudança. A partir do momento que tu te vendes, 

tu perdes todo o teu direito. E também fiz uma postagem ontem, um carro adesivado de 

um deputado estadual que hoje é vereador em Canoas, e vem buscar apoio aqui no nosso 

município, o que me causa mais estranheza é o morador da nossa cidade apoiar o vereador 

de Canoas, a candidata a deputada estadual, vereador que não nos apoiou nessa questão 

da troca de parada do centro de Canoas, o qual o prefeito de Canoas, expos a nossa 

comunidade a própria sorte, ao sol, a chuva, atirado num canto lá em Canoas, como se 

nós estivéssemos pedindo um favor, gente precisamos analisar, a população de Santa Rita 

infelizmente ainda tem esse habito de usar Canoas, muita gente trabalha aqui e fomenta 
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o comercio de Canoas, e o que me deixa aborrecido são esses vereadores, inclusive esse 

vereador é da base do governo do mesmo partido do secretário de transportes de Canoas, 

e esse vereador hoje vem buscar voto aqui na cidade e não intercedeu por nós, nessa 

questão. Ver. Ildo – Saudou a todos. Eu venho nessa tribuna para tecer alguns comentários. 

Primeiro eu gostaria de parabenizar o executivo, principalmente a secretaria de educação, 

porque deu início hoje as revitalizações da creche Vó Edith no bairro Caju. Estava dentro 

do planejamento de governo e hoje foi iniciado as obras ali da creche. Não poderia deixar 

de falar sobre a questão do nosso trabalho, da prefeita, aqui no nosso município 

juntamente com os demais partidos políticos. Vereador Pedal comentava e eu concordo 

que existe críticas sim, mas se fomos olhar lá atrás, os outros governos, era bem diferente. 

Estou no meu terceiro mandato e estou vivenciando dia-a-dia o desenvolvimento do nosso 

município, as demandas, e o vereador Renato vai concordar comigo que ele foi diretor e 

obras e sabe as dificuldades que se tem pelo fato do nosso município ser de terras baixas, 

as estradas são frágeis, sabemos disso e por isso nosso governo está fazendo a diferença 

no município. Está fazendo pavimentação de ruas, estradas do interior, e eu acho que fica 

aqui o desafio para nós políticos do município, independente de sigla partidária, temos 

que trabalhar em busca de recursos para nosso município. Eu espero que nosso país na 

virada do ano agora, elege um presidente que olhe para a população brasileira, elege um 

governo do estado que olhe mais para os gaúchos. Obrigado e boa semana. TRIBUNA 

POPULAR: Não houve. Com a proteção de Deus e em nome do povo de Nova Santa 

Rita, a senhora presidente encerrou a sessão às vinte horas. Nada mais havendo a tratar, 

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

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

 

 

 

 

 

Vereador Ieda Bilhalva, 

Presidente. 

Vereador Rodrigo Aveiro, 

1º Secretário. 

 

 


