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ATA Nº 011/2020 – 10ª SESSÃO ORDINÁRIA – 26/MAIO/2020 – Ao vigésimo sexto 

dia do mês de maio do ano de dois mil e vinte na sede da Câmara de Vereadores de Nova 

Santa Rita, realizou-se a decima nona Sessão Ordinária, do quarto ano da sétima 

legislatura, com a presença de todos os vereadores. Nesse momento o Presidente Jocelino 

Rodrigues, deu início aos trabalhos às dezesseis horas SORTEIO: COMUNICAÇÕES 

DE LIDERANÇAS: PDT / PT / MDB / PTB / REPUBLICANOS.  GRANDE 

EXPEDIENTE: Ver. Rodrigo Aveiro / Ver. Leonardo Vieira / Ver. Paulo Vargas / Ver. 

Renato Machado / Verª. Ieda Bilhalva / Ver. Ildo Maciel da Luz / Ver. Jocelino Rodrigues 

/ Ver. Guilherme Mota / Ver. Mateus Marcon / Ver. Jair de Oliveira e Ver. Alexsandro 

Ávila. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Ver. Paulo Vargas / Ver. Rodrigo Aveiro / Ver. 

Leonardo Vieira / Ver. Guilherme Mota / Ver. Renato Machado / Ver. Alexsandro Ávila / 

Ver. Ildo Maciel da Luz / Ver. Jocelino Rodrigues / Verª. Ieda Bilhalva / Ver. Jair de 

Oliveira e Ver. Mateus Marcon.  EXPEDIENTE: Foi feita a leitura do Boletim nº 

011/2020. COMUNICAÇÃO DE LIDERANÇA: Ver. Leonardo Vieira: Saudou a 

todos os presentes, hoje para nós do PDT um dia de festa meu colega Lebrão, hoje são 40 

anos de PDT, 26 de Maio de 1980, o partido que muito me orgulha, que como sempre 

digo, ídolo para mim é Deus,  mais tem ícones na política que fizeram feitos que de lá 

para cá, poucos igualaram, Getúlio Vargas ,que deu direitos que muita gente, critica  

governos que assistência trabalhador,  criticam mas teve difícil como suas férias fundo de 

garantia, jornadas de trabalho, muitos que criticam hoje tem estes benefícios graças a 

esses governantes que tivemos hoje João Goulart, Leonel Brizola, que muito me orgulha 

são um dos precursores de eu entrar na política, que aqui gostaria muitas muito as obras 

de Leonel Brizola, e quando o governador desse estado para relembrar e refrescar a 

memória de muitas pessoas que nem um governador que realizou esse feito de lá para cá, 

que construiu quatro mil 4.800 escolas as brizoletas, quando ele assumiu o governo tinha 

8785 professores passou para 22 mil professoras, 526 mil novas vagas nas escolas, aços 

finos Piratini, refinaria Alberto Pasqualini,  hoje nos garante através da refinaria, a Caixa 

Econômica Estadual hoje o Banrisul,  o primeiro zoológico do Rio Grande do Sul, esses 

são alguns dos feitos do Leonel Brizola,  gostaria de compartilhar com vocês que muito 

me orgulha vemos na política hoje estamos carente de líderes que vamos deixar um legado, 

infelizmente penso  até terminou que nos deixe seu legado se não tivermos uma 

reformulação na política, com certeza vamos parar por aí . PDT tem passado ele vive o 

presente Lebrão, e caminha firme para o futuro não a passos largos, mas caminha firme, 

porque hoje na política quem caminha a Passos largos, acaba passando por cima dos 

outros, Então , temos que caminhar passos firme,  para respeitar os passos dos outros, em 

se então foram as lideranças preocupada com o bem-estar da nação, isso hoje eu fico 

indignado ao ver como a política está se formando com a mente os interesses, como dizia 

Brizola , então ressalto o PDT tem passado vivi e faz o presente e caminha, a passos 

firmes ao futuro não Passos largos, passos firmes,  para futuro sabendo o que quer. Boa 

sessão a todos. Ver .Rodrigo Aveiro - Saudou todos os presentes, com muita alegria hoje 

que se inicia os trabalhos dessa UBS, Adão Preto, fico muito feliz, de poder contar com 

a estrutura da nova secretaria e também da farmácia logo perto da UBS, aqui do centro 

bem próximo do paradão, onde muitas pessoas, não têm os seus veículos e teriam que 

caminhar até a secretaria até próprio centro de especialidade que agora está do lado da 

câmara também e quero parabenizar toda aquelas pessoas os deputados, que trouxeram  

emendas importantes para a construção o nosso amigo Dionísio Marcon, Dionísio Martins,  

Pompeou Matos e todos que  não me recordo, que , não sei o nome de que ajudou a 

princípio, fez muito por essa cidade não só no centro, mas aqui em outros bairros também 

em outros postos de saúde, vem fazendo muito pela saúde do nosso município,  quero 

deixar meu de agradecimento, essas pessoas quero parabenizar o executivo por mais essa 
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conquista e a população que também merece e também, quero colocar aqui a resolução 

nacional da comissão executiva nacional no dia 14 de abril de 2020, ficou definido que 

os diretórios municipais onde tem administração e gestão do PT decidiram, seus pré-

candidatos e nesta quinta-feira no dia 21 de maio o PT aqui do município definiu o seu 

pré-candidato a prefeito a executivo desse município,  quero ter muita certeza dizer aqui 

estamos, preparado para dar continuidade a um projeto que, vai dando certo fizemos 

muito por essa cidade construímos, escola reformamos escola reforma os postos de saúde 

construímos postos de saúde muitas estradas de pavimentação mais de 40 reformulou 

todo bairro centro muitas ruas do nosso bairro, sei que a caminhada é longa tem muita 

coisa para se fazer, mas esse governo tem uma provação imensa , acredito que juntos  com 

o partido MDB, Republicano, PDT tenho certeza ,que ainda vamos conseguir ir mais 

longe então, saudar a todos e desejar, uma boa sessão a todos.Verª. Ieda Bilhalva-  saudou 

a todos os presentes, estamos aqui neste nosso trabalho de representatividade do nosso 

povo de Nova Santa Rita, em nome do MDB quero parabenizar o Leonardo, que é o líder 

de bancada do PDT, um partido de nome vereador, um partido que fez como você falou, 

na última frase os interesses hoje falam mais alto, isso é muito triste, mais por sorte aqui 

em Nova Santa Rita,  nós temos uma prefeita que faz, nós temos inúmeros assuntos para 

falar para falar em nome do MDB, mas  pedi para o meu líder de bancada e agradeço, por 

ele ter cedido esse espaço a gente todo dia é o dia de alguma coisa é o dia do enfermeiro, 

é o dia do técnico de enfermagem é o dia do assistente social, infinitos tem dia para tudo 

é dia do abraço dia do Amigo, não vejo ninguém por exemplo indo para redes sociais 

proclamar dia da biodiversidade, Só aqueles amantes do meio ambiente, que todos nós 

deveríamos ser, então no dia 22 de maio que é o dia da nossa santa padroeira, que a gente 

tem que agradecer a benção dela,  que sou devota e da procissão, Padre fez no domingo 

passando nas casas, já que as pessoas não poderiam ir até igreja, mas nós tinha o dia da 

biodiversidade quando a gente fala em bio a gente falando em vida, diversidade, em vidas, 

então a gente tem diversas vidas no planeta, muito  que a gente é dono do planeta, a gente 

se acha dono da terra ,nós não somos, nós fazemos parte dela, quando o homem entender 

que nós somos parte da natureza, nós vamos aqui de forma agir, de forma diferente, nós 

respeitando, e hoje  a gente não vê muitas dessas ações,  dou um exemplo aqui , a respeito 

à natureza do movimento sem-terra aqui no município, é um respeito à natureza pela 

produção orgânica vereador Lebrão,  respeito à saúde é um respeito a natureza porque nós 

estamos fazendo uma vida do autossustentável porque eu falo porque eu falo quando a 

vida pode ser auto sustentável ela é mais difícil elas rir, é mais complicada mas, não é eu 

vi que tem muita gente se reinventando nessa época de pandemia que as pessoas estão 

mais em casa estão conseguindo separar mas se eu resido e tem municípios estão 

coletando mais resíduos recicláveis do que na época normal estão coletando menos, 

resíduos, coletando lixo como a gente diz isso já é um crescimento Só que lá em 2015 na 

reunião da ONU tinha se metas hospíciosas  quando nós chegássemos em 2020 que nem 

uma espécie fosses tintas a não ser pela natureza e o que que gente se deparou em 2020 

se deparamos como uma pandemia provocada por um vírus lá do outro lado do mundo 

que a gente achou que não chegava aqui ,então e parece que tá muito distante de nós, ela 

está dentro do nosso pátio ela está dentro do nosso terreno ,então  penso assim, o que  

posso fazer para melhorar o mundo, posso sim, cada um fazer a sua parte, Isso é respeito 

a nossa natureza, e essa confusão da natureza aquecimento global que se esperou que 

2030 e não ultrapasse a 1,5 graus centígrados, esperamos que não esperamos que não 

parte acima de 1,5 a  e as epidemias por incrível que pareça em diminuir o gás carbônico 

no ar porque se diminuir os carros porque se diminuiu mas pessoas em casas, então , 

porque deu todo um contexto diferenciadas não soubemos o que o espera nós amanhã 

mas com certeza  nós podemos fazer um mundo melhor uma boa noite. Ver. Alexsandro 
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Ávila -  saudou a todos os presentes, é com muita tristeza com vergonha uso esse espaço 

da tribuna para falar sobre o transporte público, que houve um decreto da prefeita que faz 

muito,  vi os vereadores, falando que faz muito um decreto onde a prefeita, aumenta a 

tarifa da passagem uma crise que a gente ver farmácia vem empresários doando alimentos 

para município para ajudar as pessoas a gente vê as pessoas desempregadas pessoas 

precisando de ajudas auxílios e aí ver o aumento na tarifa das passagens sendo o diesel 

baixou é lamentável ver isso escutar isso que uma prefeita uma prefeita municipal trabalha 

para o povo isso é trabalhar para o povo aquelas professoras as creches terminar o contrato 

por que dizem daquelas diretoras de creche por que não tem serviço não pode pagar mas 

essa empresa essa empresa que está trabalhando e continua recebendo da prefeitura 

porque se não tivesse recebendo não ia estar trabalhando aqui no município está 

trabalhando e além disso ainda aumenta a tarifa agora para as  R$ 5,26 de  R$4,50 passa 

para R$ 5,26 numa crise mais, caro que a passagem para Canoas, que é R$ 5,00 havia 

nova a gente criticava tanto a sucata da via nova mas, a prefeita, pensando no bem-estar 

da população conseguiu botar uma empresa aqui no município e aí sangra o povo Santa-

ritense, desse jeito e agora o total desrespeito com uma crise dessa aumenta a tarifa com 

canetaço e não passou pela câmara de vereadores, é um decreto como foi também com 

como essa empresa está atuando no nosso município que os vereadores, foram contrário 

essa dívida absurda que está a criando dia a dia o nosso município essa empresa o 

município que passou no dia 7 de fevereiro os mesmos vereadores dizendo que não era 

para pagar a dívida de um milhão e meio no dia 7 de 2 fevereiro de 2020 foi passado para 

essa empresa Charqueadense R$ 485.000,00 olha para vocês ver que absurdo e além disso 

ainda sobe a tarifa e isso é trabalhar pelo povo fica aí uma dúvida para uma vereadores 

isso é respeitar o povo com uma crise dessa ovo não está conseguindo nem se manter 

muitos desempregados pedindo apoio, diante de tudo isso, o empresário aquele que te 

ajudou trazer alimento para o nosso município diante de tudo isso subindo a tarifa o que 

que passa na cabeça do empresário que ajudou o município no momento, o município 

passando por uma crise, lamentável e esse desrespeito, aconteceu com a casa amarela, 

que hoje o município tem uma dívida de construir ou comprar uma casa de acolhimento 

também que não era do município, que gerou uma dívida de quase um milhão, para o 

município que vai ter que pagar em outubro, antes de terminar o mandato de prefeita, ela 

vai ter que comprar ou com o comprar uma casa ,que vai ter que colocar no fundo da 

criança e do adolescente, é um desrespeito em cima de um desrespeito criando dívida e 

dívida no município eu não sei aonde vai parar isso que eu estou falando é totalmente 

verdade eu não estou aqui para levar em verdade para ninguém, vocês podem entrar no 

perfil da prefeitura no site e olhar por que está lá o decreto subindo a passagem e se 

alguém quiser saber da dívida , também mostro a dívida da casa amarela porque a gente 

tem que levar o nosso trabalho com seriedade. Ver. Jocelino Rodrigues-  Saudou a todos 

presentes, senhor presidente, quero parabenizar como o senhor é o líder do PDT além do 

vice-prefeito César do banco, essa questão dos 40 anos do PDT, um belo trabalho do PDT, 

junto com as referência que o pessoal tem o pessoal mais antigo até os jovens hoje falam 

muito hoje do Brizola o político que era o Brizola o pessoal do Berto Círio, 

principalmente a redor do campo esperança da malvina conheceu por muitos anos e hoje 

falecido seu Donário, era um defensor ferrenho do Brizola, ele tinha um mercadinho ali 

no bairro que o assunto era os mais variados naquele bar, ali quando, falava de política e 

inventava se falar mal do nome  Brizola ele puxava 38, embaixo do balcão, e não era para 

se falar disso, e quem morou ali sabe do que , estou falando que ele era assim mesmo ele 

tinha um enorme respeito e uma admiração pelo Brizola, tem pessoas que se batizaram e 

outras nem tanto mas não tem como dizer que ele não foi um grande líder e fez um grande 

trabalho aqui junto ao PDT junto ao povo, então parabenizo, essa questão do dos 40 anos. 
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Quero falar um pouquinho também da Corsan, sobre os buracos da 11 de abril, buracos 

na Avenida Santa Rita ,quanto à questão da Volta Grande, que seja feito logo a canalização 

para que não precisa estar abrindo asfalto novamente entrando em contato com o pessoal 

da Corsan prometeram que esta semana vão fazer esse conserto vão fazer essa 

manutenção com a empresa terceirizada que faz esse trabalho e quanto à questão da Volta 

Grande eles gostariam de um levantamento e fizesse um ofício para eles quantas pessoas 

irão necessitar dessa instalação para que realmente aconteça antes mesmo do asfalto para 

que não haja problema lá na frente então logo, eu e a minha equipa equipe iremos fazer 

esse levantamento para ajudar esse pessoal ali para que a gente possa oficializar a Corsan 

e aguardar esse trabalho feito nas avenidas na 11 de abril na volta grande e na rua A, 

também que nós fomos notificados em alguns pontos do caju, assim a gente vai 

trabalhando vai somando para ajudar os melhores de todos Obrigado presidente. 

GRANDE EXPEDIENTE: Ver. Paulo Vargas -  Saudou o presidente, lamentável 

segundo o nosso líder do PTB, falou sobre tarifas,  no momento de tamanho fragilidade 

não só do nosso município, de todo país diante deste vírus dessa crise que se instalou nas 

empresas grandes demissões todos os vereadores aqui tem certeza que entra no seu 

WhatsApp diariamente, pedidos de emprego que providencie alguma coisa para dar 

sustento às sua família, que não tem da onde tirar e me vem, uma tarifa deste montante 

dentro de uma empresa de ônibus que hoje o município galga uma dívida com mais de 2 

milhões de reais, subsidiando passagem ignorando o estudo que foi feito da Fundação La 

Salle, manipularam o que é a Fundação La Salle, fez, os vereadores aqui nessa casa foram 

inertes me desculpe em falar mas, pecamos, pecamos lá no início, o diretor do La Salle, 

veio para essa casa esclarecer o estudo feito pelo La Salle, foi burlado pelo executivo 

municipal e casou e se der deve ser econômico está inserido dentro dos impostos do 

município, fomos inertes quando isso aconteceu nós podíamos, na ocasião nós ter  até 

mesmo ter pedido impeachment da prefeita, por improbidade mas não fizemos inclusive 

esse vereador, pecou com isso, e nós  somos sabedores disso, o tamanho da gravidade que 

se instalou neste município com essa dívida que já entrou para essa casa, que nós não 

aprovamos o pagamento nós não tivemos o direito de votar a respeito do contrato que foi 

assassinado dentro do gabinete da prefeita não sabíamos o teor disso desse contrato essa 

empresa Charqueadense uma empresa que tem isenção de impostos ISSQN não tem os 

seus ônibus emplacados no município, não recado um centavo para cidade, e ainda tira 

da sua população o direito de ir e vir porque a crise está instaurada , não temos da onde 

tirar da população mais do que ela já contribui impostos e mais impostos, para pagar 

aluguel, hoje nós estamos fragilizados na nossa cidade estamos confinados não se tem 

emprego muitos foram dispensados do trabalho famílias precisando de cestas básicas que 

todos os vereadores sabe que entra no WhatsApp todos tentam ser solidário com essas 

famílias também, fico muito triste em ver que nesta hora que o município precisa ser 

solidário não ter recebido dinheiro de Brasília, tem recebido dinheiro de empresário, para 

ajudar a população, então ele tem que fazer a parte dele como ele sobe passagem de ônibus, 

não dá nada ainda tira da população até quando é só imposto que se tem nesse país é só 

tarifas eu preciso entender o quê porquê? vai com carro de som para rua explica que tem 

um problema sério de saúde nacional,  nós já temos quatro casos de  o  Covid-19 acabou 

o seu tempo vereador. Ver. Renato Machado-  Senhor presidente, Quero  falar do 

transporte público , e   falando em transporte público vou  falar decreto, nº 52 de 2020 de 

autoria da prefeita municipal sobre o reajuste de R$ 4,50 para R$ 5,26 no reajuste que a 

partir de 1º de junho torna-se superior o valor da linha Municipal da linha intermunicipal 

que permanecera  a R$ 5,00 para ir Canoas e dentro de um município R$ 5,26 quero 

deixar registrado reclamações do bairro Califórnia onde as pessoas estão tendo que 

distanciar do bairro Califórnia ao ter o trevo para ir o município ficando de 40 50 minutos 
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esperando até a parada porque está uma bagunça total de horário especial covid-19 6 de 

Abril que limitou todas as linhas do município para atender a comunidade, pegou nós de 

surpresa assim está administração que está aí aumentar as passagens no momento que a 

pandemia está aumentando também Infelizmente o nosso município, precisamos ter 

responsabilidade com tudo que passa no município, aqui gostaria de dizer para os pré-

candidatos a vereadores e as vereadoras deste município, que querem vir aqui criticam 

tantos nas redes sociais, que eles possam quando virem nessa casa, virem preparados, 

porque muitos deles, pelas falas deles, é sim é um pedido de providência, pouco conhece 

uma indicação, pouco conhecem uma portaria, eles pouco conhecem um projeto, pelas 

bobagens que falam na rede sociais, nunca leram a lei orgânica e Regimento desta casa, 

não precisa ou aqui e não tenho procuração para defender nenhum vereador, mas sei que 

nós não temos poder para reverter qualquer decreto,  simplesmente é uma prerrogativa da 

prefeita que em lei simplesmente, prorroga o aumento das passagens no momento de 

pandemia, se ela  disser não, não vai ter aumento, e ela disse sim, vai ter aumento no 

primeiro dia 01 Junho  vão pagar cinco R$ 5,26  a passagem do que deslocar para outro 

município, que uma passagem intermunicipal tornando-se uma passagem mais cara 

dentro do nosso município é triste quando as comunidades sofrem e vejo no bairro 

Califórnia um bairro mais bem conceituado com transporte todas as linhas passam ali 

estão com essa extrema dificuldade ter que esperar por uma hora tem que ter que se 

deslocar até o trevo da Califórnia para ir até o bairro Morretes, tem pessoas perdendo 

emprego no nosso município porque não existe mais transporte depois que inventaram 

esse horário especial do covid-19, 06 de Abril, já era ruim o transporte do municipal agora 

se torne se torna muito pior para quem tem que bater cartão nas empresas precisa se 

cumprir o horário então é muito fácil pré-candidatos se esconder atrás de uma rede social 

para criticar os vereadores, para dizer qual é a atitude dos vereadores ,não é de 

responsabilidade nossa decreto quem faz é a prefeita, não é os vereadores, nós não temos 

o poder para reverter, essa situação ,portanto estudem a lei orgânica, estudem o regimento 

interno, venham, venham para esta casa, seja humilde, nós estamos aqui para orientar 

qualquer um ,para tirar a dúvida para evitar esses videozinho, só que virou agora moda 

fazer vídeo e o que que os vereadores vão fazer se não é de nossa competência decreto, é 

decreto não tenho que vereador fazer é muito fácil falar bobagem nas redes sociais, fazer 

vídeo tentando denegrir a imagem dos vereadores. Não vamos  serem ingênuos sabemos 

que eles, querem é o único lugar dos vereadores, mas que venham mas que venham 

preparados mas que possam vir para cá fazer bonito mas vão se preparando porque, 

decreto é decreto, e decreto quem faz é a prefeita e os vereadores não podem fazer nada.  

Verª. Ieda Bilhalva- gostaria de parabenizar o nosso executivo pela belíssima obra que 

hoje foi entrega para o nosso município, o nosso complexo de saúde e foi recebeu o nome 

muito justo de Adão Preto, e o que acompanhei atrás a trajetória de Adão Preto, e foi um 

ilustre político do Rio Grande do Sul, deputado federal, de renome e parabenizar também 

ao movimento dos trabalhadores aos sem terras e ao Incra por ceder a esse espaço nobre 

aqui no centro da cidade e a nossa gestora que junto com todos com seus gestores, têm 

feito um excelente trabalho no município, então hoje em Nova Santa Rita está de parabéns 

estive fui ali em inauguração, tomei a minha vacina da gripe hoje, fui vacinada 

inaugurando complexo novo, estive a honra de tomar uma das primeiras vacinas no 

complexo, então acho que a nossa população está de parabéns hein quanto um município 

está sem pagamento de salário com muita crise no nosso município continua aplicando 

verba na saúde isso no momento de pandemia é muito bom para nós ter toda nossa 

comunidade e de toda nossa comunidade essa semana também estive acompanhando eu 

não estava presente na reunião, mas acompanhei o trabalho da secretaria de obras e de 

educação que estiveram reunidos é uma demanda, então fica aqui meus parabéns a esta 
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grande obra que foi entregue nosso município. Ver. Ildo Maciel - Quero saudar aqui o 

presidente da casa , Tenho que falar hoje sobre o complexo de saúde, que foi inaugurado 

hoje, uma luta de muito tempo onde a gente começou uma discussão lá dentro dos 

assentamentos para convencer os companheiros, assentados da importância de um posto 

de saúde aqui no centro da cidade, junto com deputado Marcon, companheiro que 

destinou mais de R$ 700.000,00 mil ,para a realização desse complexo, um complexo de 

saúde onde,  já falei na outra sessão que teve pessoa da administração escolher, um nome 

para colocar naquele posto de saúde, onde os companheiros assentados não acharam justo, 

tem sangue derramado na luta na conquista daquele pedaço de chão, aqui duvido e bato 

no peito, quem é que daria um pedaço de terra aqui no centro da cidade, para fazer um 

posto de saúde, tem muita gente que  dá opinião, mas não no concreto, ,não faz nada, 

então  aqui como assentado, gostaria  de parabenizar os companheiros assentados aqui do 

assentamento Santa Rita de Cássia, pela ousadia de repassar aquele pedaço de terra, para 

que se fosse  construído um posto de saúde e também, tenho também aqui deixar, venho 

aqui também deixar o meu respeito pelo deputado Marcon, e tanto trouxe buscou o 

recurso para Nova Santa Rita, não só para nós ir para o estado inteiro, quem não conhece 

o trabalho dele, mas aqui no nosso município antes, anterior a essa administração do 

partido dos trabalhadores, ele sempre esteve junto com os prefeitos buscando verbas 

destino verbas para o nosso município, quero então, parabenizar os assentados do MST 

Deputado Marcon e o Executivo que hoje entregou uma obra fantástica e nós temos a 

certeza que a população estava precisando disso nós temos mais emendas parlamentares 

aqui no município, para o posto de saúde do caju,  acho o executivo tem que se mexer e 

tem que agilizar, por que a nossa população   precisa de saúde o meu muito obrigado a 

todos desejo, uma ótima sessão.Ver. Jocelino Rodrigues - Senhor Presidente, hoje o 

assunto é transporte público é um teste de ferro é o momento de refletir, sobre isso é um 

momento de certa esquecer um pouco as siglas partidárias e rever realmente a questão de 

transporte público, via nova, quando operava ali,  sei porque , fui cobrador ou não 6 anos, 

aqui ela não tinha subsídios ela não teve nenhum tipo de benefício o governo municipal, 

nem neste, nem no anterior, ela teve sim suas dificuldades e suas falhas ninguém 

aguentava segunda roleta, não queria do transbordo e a população era diariamente para 

todos os vereadores, têm sessão reclamações contra via nova, foi buscada quando junto 

ao ministério público foi tentado melhorar a do qual não conseguiu mas, também foi 

vendido aqui para os vereadores uma nova empresa e queria ,wifi ,teria, ar condicionado 

poderia passageiro estar na parada aguardando se o ônibus já passou não teria um 

aplicativo ,mais isso também não aconteceu essa qualidade não saiu, o terminal ainda não 

saiu, então é o momento de refletir é virar a página do que passou e parar pensar porque, 

o momento é outro porque , digo isso porque antes de conversar com a via nova eram 

dois donos era Montenegro e eram Sogal que eram sócios hoje só passa ter um, e já disse 

em 2017 disse em 2018/2019 e insisto em dizer em 2020, enquanto tiver duas empresas 

operando no município vão ser duas empresas falidas, vão ser duas empresas vão gerar 

dívidas no gerar despesas  para o serviço público para o seu usuário e não vão prestar um 

serviço de qualidade, não tem como duas empresas aqui no município sobreviver não 

temos e digo, mais com essa situação, com esse aumento de passagem que se teve mesmo 

que não tivemos colegial cair acabou caindo o número de passageiros,  que se ressarcir 

no valor da passagens é muito cara nossa passagem e  o passageiro que descobre que o 

Uber, e  se ele  entra no financiamento de uma moto, passa usufruir esse bem, ele nunca 

mais volta para o transporte público, esse continuarmos com essa empresa, e iremos 

continuar uma dívida imensa que poderia ser melhorias e o executivo, buscar junto à 

Metroplan junto ao ministério público, para se fazer a tal licitação do transporte, está lá 

trancado, no tribunal de contas,  sobre algumas falhas ministério público, naqueles moldes 
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da licitação não vale a pena participar, não é viável não tem como participar, precisava 

ter adequações e se não fizer essa de equações, para que uma empresa faça esses 

transportes somente uma empresa vamos continuar sempre  gerando dívida e tendo 

problema com transporte público, sugiro que converse com o tribunal de contas, que não 

é para hoje é sentar com ministério público e sentar com a Metroplan no momento que o 

estado ganhar uma licitação ou operar todo o sistema o município acaba perdendo um 

pouco autonomia, mais  é possível sim  chegar num acordo ao ministério público junto à 

população junto aos vereadores, empresa somente opere  para realmente a gente virar essa 

página do transporte público. Entrei no primeiro dia falando no transporte público , e se 

continuar assim , vou encerrar meu mandato falando no transporte público, tem uma 

solução isso se se torna uma vergonha para nós perante a população em tanta gente 

envolvida e se nós não resolvermos essa situação,  na minha opinião precisa somente, 

uma empresa para operar, duas empresas  aqui no município transporte público, vai ser 

horrível não de qualidade para nós oferecer para o município de Nova Santa Rita, brigada 

presidente. Ver. Guilherme Mota- Senhor presidente, última atualização que passamos 

aqui tem 60 pessoas olhando a nossa câmara, que prova que essa ferramenta veio para 

ficar para que a população possa acompanhar o trabalho daqueles que o representa. em 

relação à saúde ela passa por um momento extremamente delicado que necessita de nós 

representantes, tantos nas esferas municipais, estaduais e federais, fazer o movimento 

político necessário para que se reinvente a saúde no Brasil, para que se estude a 

possibilidade de se otimizar os processos da área da saúde no Brasil a fim de que a 

população não passe por problemas de fila de espera do que se vem passando, precisou 

acontecer algo com catastrófico talvez para a população também espero que isso nunca 

poder sobre pensão das obras vinculadas, um novo pacto federativo a distribuição de 

outros valores das obrigações percentuais de recursos federais e estaduais enfim, faço 

essa introdução para dizer que aqui em Nova Santa Rita, a inauguração do complexo de 

saúde da estratégia de saúde da família deputado Adão Preto, vai dia primeiro encontro 

de uma política pública, que proporciona ao cidadão as pessoas crianças jovens 

adolescentes adultos e idosos uma melhor qualidade para o atendimento e visto que o 

atendimento é um processo de corar começar o momento que a pessoa entra no momento 

na unidade básica e senta ali alimento é fundamental existem estudos que comprovam 

isso, mas é importante também se fazer uma outra reflexão referente ao complexo de 

saúde se fazer justiça,  digo isso vereador Lebrão, por quê graça tem como o senhor diz 

uma injeção uma gestão eficiente que o que tem que tem articulação com deputado com 

verbas extras, que sabem fazer a gestão do orçamento possibilitou essa obra que é 

histórica mas o ponto fundamental logístico que possibilitou tirar o posto do lado da 

delegacia obrigada elevar 400 metros, caminhando que dá cinco minutos até a até Avenida 

se dá ao fato da atitude louvável pensando no bem comum do movimento dos 

trabalhadores sem-terra, específico de Nova Santa Rita, digo  isso olhando para o Lebrão, 

por que o vereador Lebrão, foste o primeiro assentado que o comecei a ter uma relação 

de área isso há quase oito anos, atrás e de lá para cá eu tenho certeza que construímos 

uma relação muito amistosa e essa relação ao longo dos anos possibilitou entre outras que 

nós pudéssemos dentro de um ano por exemplo eu vivenciar todos os sábados contigo 

Mateus, quando Morretes jogava lá e pude ver que a população ela é muito discriminatória 

quando não conhece pessoas e Nova Santa Rita, vive novos tempos, onde os assentados 

da cidade governos, odiosos e governos que se preocupava com a elite das cidades, agia 

de maneiras preconceito adas preconceituosos com os assentados. Hoje os assentados são 

exemplos de civilidades de espíritos coletivos e de cidadania deixo aqui, meus parabéns 

e nome do vereador Lebrão o vereador, Mateus meus parabéns aos ao movimento sem-

terra de Santa Rita. Ver. Mateus Marcon -Saudou o presidente,  hoje vem falar no posto 



                                                                                                                                                                                                                                                                      8 

de saúde, agradecer e especial também um movimento sem-terra no qual também faço 

parte,  e companheiro Lebrão, especialmente os assentados da Monte Pio, que doaram 4 

hectares de terra ,em um valor seria muito alto o valor do terreno que está localizado, 

agradecer o movimento sem-terra porque também porque saiu esse posto foi graças a um 

deputado federal, sem-terra que temos no município hoje que muitos não gostam de 

reconhecer e através dele que veio uma emenda de R$ 750.000,00 chegou no município 

ainda em 2017 já estava na conta do município se tivesse uma ingestão mais eficiente 

esse posto já deveria estar trabalhando, hoje nós teríamos que sair na inaugurando o posto 

de saúde do caju, onde o dinheiro já está na conta da prefeitura, não adianta nós vir aqui 

fazendo discurso sabendo que a realidade não é essa que está aí, e agora colocaram que 

vários  deputados trouxeram emenda, para fazer um posto de saúde mas muitos sabem 

aqui nessa casa aprovando aprovamos uma suplementação de verba, R$ 600.000,00 para 

Imobiliária o posto de saúde, você tem a emenda do deputado Marcon, de R$ 750.000,00 

mil mais de R$ 650.000,00 mil também, e a obra estimada em um valor de um milhão e 

meio ,onde está o dinheiro desses Deputados, e essa,  foi uma contrapartida que 

município ,teve que dar então, não vem aqui dizer, que foi deputado tal  fazer.  foi graça 

sim ao movimento sem-terra, que a terra e graça ao Deputado Marcon, que é assentado 

no município, só queria vir aqui esclarecer isso, uma boa sessão a todos e meu muito 

obrigado. Ver. Jair Oliveira-   Senhor presidente, quero aqui parabenizar o movimento 

sem-terra, vereador Lebrão, pela iniciativa e acompanho o vereador Lebrão, faz 32 anos 

que moram aí, por essa luta vereador Mateus, assentado também, sou assentado moradia 

Popular, a nossa briga continua ainda. Sobre  o transporte público municipal de Nova 

Santa Rita bem lembra eu 2017 primeira prova de fogo sentado nessa casa, onde está o 

vereador Leonardo, passamos por essa prova de fogo na câmara, estava lotadinha de gente 

foi trazido para cá, para reclamar de transporte público municipal, pensavam e o fazer um 

teste de fogo comigo, como fizeram chamei a brigada militar e botei dentro dessa casa e 

nós fizemos a sessão, foi a primeira sessão do ano e lá eu dizia vereador e  Gugu 

presidente desta  casa, e nós não temos condições de ter duas empresas aqui no município, 

aquilo que o vereador falou na tribuna nas redes sociais, é verdade tu tem que pegar e 

colocar as coisas certas, naquele momento e há muitas coisas não certas nas redes sociais 

do transporte público, e o povo achou que era barbada nós sim, os onzes temos culpa 

também nós temos, culpa disso aqui, propus , me lembrei e tá gravado ali nessa casa, que 

passagem única, fizemos reunião que , não ia ter não, ia ter condições de manter duas 

empresas, só que que antecedeu, ele disse que havia nova, que regula era uma briga 

quando vereadores fizeram reunião, com ele, eles não davam bola, e se voltar de novo a 

Metroplan, vai ser a mesma coisa eles vão fazer o que querem no transporte público,  

mudando transporte público municipal a população queria mas os vereadores queriam e 

de fato está gravado a discussão e teve nessa casa, audiência pública, deu no que deu ,no 

momento que uma empresa municipal é regida pelo município, qualquer despesa que tiver 

com essa empresa, é município que arca, mas isso ninguém disse antes lá atrás,  não estou 

me recordando é a população que vai pagar já que hoje que a passagem está mais cara, 

ou é o município está claro transporte público municipal e todo Rio Grande do Sul, Brasil, 

não adianta não vai subir a passagem vai ter aquela despesa , sou contra , sou contra subir 

a passagem, ainda mais esse tempo aí mas tem que rever bem mas,  acho que não foi 

manipulado contrato se gerou uma despesa pelo municipal, quem tem que arcar é o 

município, é claro que o contrato  qualquer pessoa principalmente o vereador pode lá e 

pegar o contrato , Paulinho, será que não faltou um pouquinho de empenho, para ir lá 

pegar o contrato e lá em rever eu incluí junto, então gente tem que ser bem pensado o 

transporte público, nós temos que recomeçar a repensar de novo assim do jeito que está 

não dá, ou tudo para ficar pela comunidade isso é claro não adianta nós vir aqui, vou dizer 
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que não a câmara disse que não pagar a dívida, fui secretário de transporte por um ano e 

meio lá secretário de transporte, sempre estará onde na parte mais fraca nós temos que 

sentar de rever só não adianta nós vir aqui e  jogar a culpa em nós também temos culpa 

vereador, a população está nos assistindo aqui, nós não podemos exigir  essa culpa, eu 

também tenho que sou vereador, dessa cidade então  acho que nós temos que repensar . 

terminou tempo do tempo vereador. Ver.  Alexsandro Ávila-  Senhor Presidente, 

complexo saúde foi inaugurado hoje a secretaria da saúde, que mudou de endereço 

também foi inaugurada hoje é só festa, a gente tem que reconhecer ali o movimento sem-

terra, doou o espaço para a prefeitura fazer foi feito a gente companhia ou aquele projeto 

naquele momento,  fui contra o projeto porque ali tem, que melhorar ainda, e tem que 

melhorar ainda muito, foi feito aquele complexo ali tanto cheio de sala e hoje,  fui visitar 

o complexo depois que inauguraram tiraram fotos apareceu 500 papagaio de pirata ali, 

para promover tem 500 , fui ali e me deparei com um baita de um prédio com várias peças 

vazias continua as pessoas que buscam o atendimento consulta com clínico geral, então 

não mudou muita coisa o prédio excelente a gente entende o reconhecimento que tem que 

fazer o prédio vem a emenda do deputado Marcon, tudo isso é real é verídico, mas a 

população que é mais a população quer é uma sala de laboratório a população de raio-x, 

a população tá entendendo que aquilo ali é uma UPA, e não é upa é um posto de saúde 

familiar, então , quero ver ali dentro um complexo tempo de especialidade que realmente, 

eles entregue aquele prédio e tragam aqueles especialistas que trabalham ali aqueles 

médicos, para atender a população ali passe para o clínico geral se for necessário para o 

pediatra para o  ginecologista para o cardiologista ,aí sim para mim chegar aqui e falar 

para a população que já está melhorando, hoje tem uma estrutura que vai melhorar muito 

para as pessoas, pessoal de frente o pessoal da saúde para trabalhar ali vai melhorar 

bastante mas,  espero que tenha melhoria e especialistas ali para atender a população 

centro de especialidade já era para ter trocado junto e isso não aconteceu aquele pessoal 

ali, continua trabalhando só com clínico geral, fui visitar ali no centro onde era o posto 

de saúde agora passou aquela triagem do covid-19 o pessoal ficou numa estrutura melhor 

alimento para trabalhar mas o toldo lá no fundo que a prefeitura paga 19 mil por mês 

continua lá montado Cadê a responsabilidade de desmontar o toldo e entregar para 

economizar porque dia a dia paga aluguel não é isso é responsabilidade isso é 

responsabilidade com dinheiro público Vamos ser transparente hoje foi inaugurado muito 

bom amplo o espaço mas tem que buscar pessoas técnicos para atender a população e que 

aquela estrutura realmente seja voltada para a população que vale a farmácia básica 

comprometido que a saída lhe entregar o prédio, e até agora a farmacêutica básica 

continua no mesmo lugar e já estão inaugurando, hoje fui visitar a secretaria da saúde só 

tá o esqueleto, porque? a estrutura mesmo as peças estão vazias aquela baita daquela 

estrutura que a prefeitura alugou valor de R$13.000,00 mensais uma baita de uma 

estrutura,  quero ver toda essa estrutura sendo voltada para a população, para a população,  

vi o vereador, ali dizer que a corda arrebenta para o lado mais fraco, mas a população não 

é o lado mais fraco, o lado mais fraco, é as urnas que vão dizer e o pessoal, e valorizado 

ou é reconhecido que buscou, atendimento, atendimento ali preste atenção, quem tem 

valor é o cidadão que buscam atendimento. acabou o tempo do vereador. ORDEM DO 

DIA: Ver. Jocelino – Solicitou a inclusão de um requerimento para que fosse incluído na 

Ordem do dia o Proj. de Lei 0010/2020.Acatado. PROJETO DE LEI DO 

LEGISLATIVO n.º 010/20 - Mesa Diretora - "Homologa o crédito adicional 

extraordinário aberto e incorporado ao orçamento do ano de 2020 em decorrência de 

situação de calamidade pública”. Aprovado por unanimidade. INDICAÇÕES: Ver. 

Renato Machado "No sentido de que o Poder Executivo, efetue a pavimentação asfáltica 

ou PAVS, na rua Jardim". Aprovada por unanimidade. Ver. Renato Machado -"No 



                                                                                                                                                                                                                                                                      10 

sentido de que o Poder Executivo faça o conserto de dois quebra-molas na Av. Getúlio 

Vargas, em frente ao 3° Batalhão de Suprimentos". Aprovada por unanimidade. Ver. 

Rodrigo Aveiro - "No sentido de que o Poder Executivo realize a construção de uma 

calçada entre o Beco do Miguel e a UBS Berto Círio, bairro Berto Círio". Aprovada por 

unanimidade. Ver. Rodrigo Aveiro - "No sentido de que o Poder Executivo, estude a 

possibilidade de instalar câmeras de vigilância nas proximidades de todas as escolas do 

Município". Aprovada por unanimidade. Ver. Mateus Marcon -"No sentido de que a 

empresa de energia RGE SUL efetue a colocação de rede de baixa tensão, na entrada da 

Rua dos Fraga, bairro Sanga Funda". Aprovada por unanimidade. Ver. Mateus Marcon 

-"No sentido que o Poder Executivo efetue a colocação de uma parada de ônibus, em 

frente ao nº 220 da Rua Valdemar Vicente da Costa, Lot. Bela Vista, bairro Centro". 

Aprovada por unanimidade. Ver. Leonardo Vieira -"No sentido de que o Poder 

Executivo realize a colocação de faixas de segurança, placas de sinalização sobre 

velocidade, placas de preferência e um Guard Rail (proteção metálica) em frente ao 

Mercado Riboli, no cruzamento Est. do Caju com Est. Porto da Farinha, bairro Caju". 

Aprovada por unanimidade. Ver. Leonardo Vieira - "No sentido de que o Poder 

Executivo analise a possibilidade de implantação de uma câmera de videomonitoramento 

na esquina da Av. Getúlio Vargas com a rua Carlos de Souza Pereira, bairro Califórnia". 

Aprovada por unanimidade. Ver. Alexsandro Ávila -"No sentido de que o Poder 

Executivo coloque o nome das ruas do Loteamento Popular, adesivado ou pintado, nos 

postes". Aprovada por unanimidade. Ver. Paulo Vargas - "No sentido de que o Poder 

Executivo elabore projeto no sentido de que excepcionalmente, neste ano de 2020 seja 

dada isenção de IPTU para todas as habitações residenciais em nosso Município". 

Aprovada por unanimidade. Ver. Paulo Vargas - "No sentido de que o Poder Executivo 

estude a possibilidade e viabilidade de implantação de uma UBS, (Unidade básica de 

Saúde), no Lot. Maria José". Aprovada por unanimidade. PAUTA: Não tem. 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Ver. Paulo  Vargas - Saudou a todos presentes, senhor o 

presidente, sou sabedor que esse colegiado é imparcial,  é um colegiado que pauta pelo 

respeito à comunidade de Nova Santa Rita RS, sei do empenho do comprometimento do 

nosso presidente Gugu da farmácia com a causa se vereador, junto com a bancada do PTB, 

está protocolando nesta casa, amanhã um requerimento para que seja feita por essa casa 

com total imparcialidade dos senhores que haja uma fiscalização não no espírito de 

hostilizar o que esse vereador, ou essa bancada do PTB, esteja querendo uma limosidade 

com executivo mas, com  montante de valor, que está vindo Federal para investir na área 

da saúde, com relação ao covid-19, que seja estará instaurada uma comissão para que 

possamos de que forma será investido e gasto esse valor, para que haja uma facilidade da 

bancada do PTB, que cada bancada indique um vereador, ou um representante para que 

se faça a seguir a ordem desse requerimento que vai ser entregue às mãos do nosso 

presidente, que vai ser protocolado esta semana. Presidente ainda que se refere a esta 

construção da UBS só temos a agradecer ao empenho do executivo Municipal e do 

Legislativo, legislativo Federal, na pessoa do deputado Dionísio Marcon , e do 

assentamento Rural, que se comprometeu em ceder aquela área investir em cima daquela 

área da construção de uma unidade básica de saúde, para atender a nossa comunidade 

onde estava nos ali com ponto atendimento realmente estava inviável, colegas estavam 

trabalhando desconfortavelmente pelo espaço são distintos de emergência não condizia 

com a realidade que a nossa comunidade precisava no entanto parabenizo a execução 

desse projeto ao executivo municipal mas, acima de tudo para que isso acontecesse o meu 

respeito o deputado Dionísio Marcon, porque tem sido um homem que tem trazido muitos 

recursos para cá e porque, me questiono às vezes por que, que tem que vir tantos recursos 

de emendas de Deputados, por que o orçamento familiar, que estão aqui é feito orçamento 
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e a prefeita não está fazendo seu dinheiro obrigado. Ver. Rodrigo Aveiro - Quero 

agradecer a que o assentamento Santa Rita de Cássia dois, tamanho a importância da UBS 

Adão Preto, não é uma UPA, é uma unidade básica de saúde assim como temos em outros 

bairros, vai ajudar a desafogar outros bairros que também vai continuar ali, e quero dizer 

nós não devemos ter políticos de estimação, nós temos políticos que nós acreditamos que 

nós depositamos toda a nossa confiança e nossa esperança, porque hoje somos lideranças 

e através das nossas lideranças, e o apoio e sim sempre fui apoiador do deputado Dionísio 

Marcon, onde  essa emenda venho através da nossa bancada 2017 isso é compromisso 

dele é de direito de cada deputado, e de cada vereador buscar perante aos seus apoiadores 

e deputados que tragam emendas necessárias as construções, pavimentações e as 

melhorias adequadas do município tem, todo meu respeito e admiração mas também vejo 

ele a condição dele de obrigatoriedade hoje como deputado federal, ele tem todo esse 

direito e mesmo, como morador aqui do município e assim como todos os outros e vem 

aqui, para essa tribuna nem citar o nome do meu partido ou não a gente tá pensando nas 

pessoas  na cidade não no seu ego particular então aqui,  quero deixar o meu 

agradecimento mais uma vez a minha a minha primeira fala que, vim como liderança 

neste tribuna, deixei de colocar essa fala do assentamento que é de grande importância o 

PT é muito grande aqui na cidade o PT hoje tem 1500 filiados 7 anos e 6 sete anos 

transformou cidade e  não vai parar por aí em outras administrações têm dois três quatro 

cinco mandatos nós chegamos às sete anos atrás contamos patrola em cima de ser por não 

tinha prova para passar nas duas notinhas entradas no centro antes como era antes no 

centro estrada de chão a cidade vem crescendo muito e com isso o desenvolvimento de 

outras empresas questão Nossa de arrecadação balcão do empreendedor hoje Passou 50 

milhões para 150 milhões ela triplicou, para isso  tem pessoas que trabalham e tiveram 

muito trabalho, para chegar para essas condições isso, nada cai de paraquedas, outras 

pessoas tiveram e não fizeram e essas essa demonstração fez do começo ao fim pegamos 

o município no Cadin município,  quebrado com apontamentos não podemos ser tão 

irônicos e temos que sim reconhecer o trabalho e de cabeça erguida o poder o problema 

com transporte público já tínhamos e vamos continuar tendo a solução não vai vir da noite 

do dia para noite temos que ter uma solução para sermos outra proposta, aí talvez de 

audiências públicas contra a população Essa é minha contribuição. Ver. Leonardo 

Vieira-  senhor presidente,  ao contrário do vereador que fez uma fala que os vereadores 

têm a culpa somente a meia culpa ao transporte público concordo e discordo com ele nós 

queríamos sim um transporte melhor para a comunidade, mas nenhum momento vereador 

Lebrão,  não tive nenhum acesso a esse contrato como seria discordo da fala de vereador, 

esse hoje se fala em dar um auxílio a um pneu um benefício cidadão auxílio de custo a 

empresa hoje tem muita gente será ajudado, não estão contabilizando os prejuízos essa 

pandemia assim como essa empresa de transporte público também acredito que aumentou 

a despesa dela como diz o vereador Renato, tem uma grade de horário do covid-19 uma 

adaptação de horários por causa dessa pandemia e muitos empresários não puderam se 

adaptar essa pandemia tem um decreto dizendo que era para fechar tiveram que acatar um 

decreto e a empresa tá podendo de maneira outra trabalhar e a gente sabe que tem custo 

para manter um veículo e aí como diz o presidente meu colega vereador Gugu, quando 

veio vendido essa de transporte tinha aplicativo nos vendeu o que a empresa teria veículos 

menores seria micros menores para fazer interior coisas que não aconteceu a gente sabe 

o custa um veículo grande, quanto custa um pneu, custa o óleo diesel, quanto custa um 

motorista para essa empresa, foi feito o estudo que não foi executado a empresa teve 

prejuízo, mas a mais a população, não tem o direito de pagar, o dever de pagar, essa 

conta ,então o pessoal das van escolar, que estão tendo prejuízo colar, o colega Pedal, 

sabe disso tem contato bem grande com um deles também necessitam de auxílio e de 
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ajuda o que o que são empresas grandes também acho desproporcional isso hoje, tive o 

trabalho de puxar empresas de ônibus que fazem interior Montenegro R$ 4,50 uma 

extensão de terra muito grande portão R$ 4,00 e R$ 5,00 via nova R$ 4,80 e R$ 4,40 

Gravataí que vai até Morangava quem conhece Gravataí e Morangava é bem distante, por 

que então porque essa diferença de R$ 5,00 e pouco do bolso do usuário para pagar 

despesa dessa empresa , acho que todos os vereadores concordam a comunidade não tem 

essa obrigação no teu menos vereadores nós queríamos um transporte melhor e eficiente 

como o vereador Renato, falou que as pessoas passa uma hora e meia né na parada de 

ônibus as pessoas poderiam estar em 15 minutos na cidade ficam uma hora e meia 2 horas 

na parada esperando seria essa minha contribuição uma boa noite a todos e voltarem para 

casa vão com Deus.Ver. Renato Machado-  Senhor presidente, quando os 11 vereadores 

desta sua casa desta casa foram no , ministério público pedir socorro, com a expectativa 

que melhorasse o transporte público quando a empresa é desse Verde veio começou os 

problemas nesse município fez o contrato de 6 meses prorrogado para mais seis meses 

criaram um adjetivo por mais um ano quando eu falo em aditivo eu falo em aditivo um 

termo termina agora dia 7 de junho no mês, que vem que provavelmente esse governo no 

período de 2 anos que foi citado pelos colegas pagamento não liberado pela câmara o 

pagamento de 485 mil ainda, deve um milhão e meio de transporte público, é importante 

que a comunidade que nos ouve que usou ônibus rodando ou não eles parecem estatura 

um milhão por ano sem rodar de um acordo mal feito, pelo representante do governo, que 

querem ser governo essas negociações até agora, enfim quando aparece ganhador guinado 

quem ganha a concorrência da mesma empresa que tá aí e vão prorrogar por mais um ano, 

mais um milhão de reais para jogar a dívida no próximo prefeito da cidade, essa dívida 

que hoje já giram em torno de um milhão e meio, em junho do ano que vem vai estar em 

dois milhão e meio, vão prorrogar o aditivo para lavar as mãos ele pode ser interrompido 

para qualquer momento, e essa empresa pouco trabalho atendimento horrível as pessoas 

agora com um Covid-19 ,  é horrível uma bagunça tomou conta diminuíram os ônibus 

para os usuários e tão aumentando a passagem, consenso de pré-candidato a vereador e 

da prefeita, junto que é decreto são carne osso que anda junto, que essa dívida é de 

competência deles, que os vereadores são responsáveis e não vão liberar o pagamento, 

que foi a prefeita que fizeram que contrato mal feito que termina agora com esse adjetivo 

que na outra segunda-feira vai ser prorrogado e fazem licitação e nunca sabe o resultado 

alguém está ganhando com isso é impossível  porque que não bota uma concorrência para 

ver se não lota para ver se não tem pessoas interessadas, por que algumas pessoas que 

puxam transportes escolares no município se fazem 40 mas já é centena daqui uns dias 

vai ser pena que não estão trabalhando as donas de das escolas infantis que estão sem 

contratos que vão fechar alguns dias nós vamos ter 120 crianças seis creches, quando 

passar pandemia vão ter + 120 crianças que não tem como fazer que essas pessoas vão 

quebrar porque não teve nenhuma participação isso é porco são para o futuro essas 20 

crianças que hoje estão na escola da educação Infantil ficaram desamparada, portanto 

quando se fala que se vai se fazer qualquer tipo de alteração tem que pensar no futuro 

próximo é horrível atendimento porque não tem transporte .acabou o tempo do vereador. 

Ver. Alexsandro Ávila-  Senhor presidente, semana passada falei para vocês pessoal, 

desta  casa que me acompanhando, gostaria muito de fazer parte de um projeto, que 

pudesse ajudar a melhorar a vida de cada cidadão de Santa Rita, com isso, estou 

trabalhando para que serve construção realmente aconteça que o meu partido tiver junto 

vai ser para melhorar não é esse projeto da Margarete, e qual eu não fiz parte mas,  sempre 

busquei uma posição construtiva eu sou contra eu concordo romper contrato de escolas 

infantis eu vi a gente vê aumentando a tarifa de ônibus eu não concordo com essa firma 

de reciclagem que não foi rompido o contrato que o que o município paga R$ 33.000,00 
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mil mensais eu não concordo também e não faço parte e ter que necessário comprar 

máscara e não gastar R$ 59.800,00  não vi nenhuma população pessoal carente ganhando 

máscara tribo indo máscara e comprar R$ 59.800,00 e máscara e um carro de som que 

passa na cidade do Ivan no cabeça Branca, a esposa dele é um CC, trabalha na prefeitura 

ele não poderia ter um contrato em nome de outra pessoa ele fez um contrato que está 

carro de som na cidade, no primeiro mês 18/3 que ganhou R$ 4.000,00 depois no dia 30 

de abril ele ganhou mais quatro e duzentos e mais um anúncio R$ 750 em 2 meses ele 

ganhou ele gastou para os quatro R$ 8.950,00 vocês acham que, ia fazer parte disso , 

quero fazer parte do projeto que seja bom , onde a comunidade, aonde a gente vê, aí em 

creches infantis mutirão vendendo salgados para pagar suas contas ,a gente vê pessoas 

atravessando dificuldades,  atrás da Defesa Civil auxílios ranchos, não é esse governo que,  

quero nesse governo que , faço parte por isso que , admiro vereador Lebrão, Vereador 

Leonardo a bancada do PTB injustiça tanta irregularidade barbaridade nesta 

administração, não sou contra a sigla partidária é as atitudes das pessoas e quando eu vi 

aí vereador Jair, falar em público que a culpa é dos vereadores, tem um secretário,  

secretário a prefeito ele estava à frente desse projeto por incompetência e largou para o 

coitado do Rivelino assumir a pasta que ele não respondia mais aí ficou esse caos na 

cidade,  não concordo com isso não é com siglas partidárias mas sim mas as pessoas que 

estão à frente da secretaria e fazem essa injustiça acontecer aqui em nosso município se 

Deus quiser união de pessoas de bem que realmente abrace essa causa e tenha projeto a 

prioridade é a população a prioridade é ajudar aquele pai é aquela mãe que atravessa 

dificuldade principalmente numa crise do Brasil inteiro está passando o nosso município 

não é diferente acredito que as coisas no nosso município vão ficar mais precárias e que 

esse objetivo é voltado para a população a política volte volta será creditada e os políticos 

volte realmente trabalhar por  que hoje a política está desacreditada por esses maus 

políticos que administra o nosso o nosso município ela. Ver. Ildo Maciel- senhor 

presidente, vem falar a escolha do candidato a prefeito do meu partido como os senhores 

sabem a comunidade sabem,  coloquei o meu nome a disposição o ano passado como um 

pré-candidato a prefeito desse município houve várias discussões várias atitudes tomadas 

por pessoas irresponsáveis a minha candidatura agora esse ano como está chegando o 

prazo de afirmar nomes a prefeito nós tivemos no dia no dia 27 de março, uma reunião 

com os dois pré-candidatos secretário Rodrigo Batistella, juntamente comigo e o 

presidente do meu partido Altair, e o vice-presidente a Lurdes para discutir seria as prévias 

no dia 29 de Março onde naquele momento com dificuldade com a questão da pandemia 

onde o presidente fez uma proposta,  o presente colocou duas propostas uma séria na sede 

ao ar livre limitando aglomerações que era impossível, e a segunda que nós no momento 

que desce passasse um pouco a esta onda o partido iria fazer uma pesquisa que,  sempre 

defendi pesquisa , sempre defendi desde o primeiro do momento que nós sentamos,  

dependo de pesquisa de nós fizeram uma pesquisa e tal  pessoa for aprovado pela maioria 

e o retiro minha candidatura e vou junto para fazer a campanha agora como esta questão 

da pandemia a direção nacional que não conhece a realidade do município tirou uma 

resolução onde os governos é do partido dos trabalhadores a executiva, faria escolha 

muito bem na última quinta-feira se reuniram a executiva com uma companheira da 

estadual e no nosso entendimento os companheiros que faz parte do meu grupo achavam 

que eles iriam sugerir uma pesquisa para nós  encaminhar essa questão mas infelizmente 

vieram com outra posição e eles iam a clamar  do nome do secretário Rodrigo a prefeito 

então eu recebi muitos telefonemas da companheirada isso tem que dizer aqui porque que 

o defende a pesquisa que nós tivemos uma disputa acirrada na direção do partido e hoje 

50% do partido defende o meu nome, e o outro 50% defende o nome do Secretário 

Rodrigo, por que por que,  defendia teríamos que fazer a pesquisa para nós chegar em 
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secretário Rodrigo, não tenho nada contra ele e nem um vereador Lebrão nem os 

conseguiria a fazer uma discussão uma reunião dentro do partido se nós não tivéssemos 

o diálogo e maturidade e isto faltou dentro do partido então hoje,  quero dizer aqui nessa 

casa que , vereador tenho 25 anos filiado do partido dos trabalhadores, com muito orgulho 

nunca Paulinho, tenho nada contra quem passou por outros partidos sempre o meu partido 

foi o partido dos trabalhadores então,  quero dizer hoje que,  tenho uma família que nós 

discutimos muito em casa e quero dizer para a população os companheiros filiados que 

não concorda, quem deve explicação a essa atitude não é o vereador Lebrão quem deve 

explicação é 5 cinco companheiros do partido  dos trabalhadores que fazem parte da 

executiva que  tomaram essa atitude autoritária não consultando as bases. Meu muito 

obrigado. Ver. Jocelino Rodrigues-  Senhor presidente, recebi informação além de umas 

colega Luiz, e hoje já se nos deu a manutenção ali na frente do Hélio Fraga da Corsan 

como , liguei pela manhã que essa semana iriam começar que já iniciaram que bom e logo 

iremos arrumar ali tem mais alguns beijos trechos da Avenida Santa Rita, que a questão 

da rua a que é o a 11 de abril, o caju que bom só para complementar a fala do vereador 

Leonardo, sobre a questão do transporte público lembrando que a imprensa 

Charqueadense ela não tem a despesa do cobrador lembrando também o seu trajeto é 

muito menor que a de Canoas que a via nova cobra R$ 5,00 sai sangue da funda e faz as 

suas linhas e cobra um valor menor da passagem é preciso retomar esse diálogo volta 

dizer não tenho dizer que tem que ser a via nova e tem que ser achar que agência mas, 

duas empresas aqui não sustenta e não iremos oferecer um transporte de qualidade de 

qualidade para os nossos olhos aqui irá custar muito caro irá custar com essa bola de neve 

para o contribuinte de Nova Santa Rita, não poderia também te falar um pouquinho 

também a questão da Saúde quero parabenizar Dionísio Marcon, e quero falar também 

quanto da minha parte acabei somando para saúde do município junto com deputado 

quando eu estava do MDB, com Jones Martins, questão da ambulância a questão de dois 

kit odontológico, foi a questão de R$ 600.000,00 e R$ 120.000,00 do Fogaça e um entre 

outros a gente vem somando todo meu respeito pelo deputado fica muito mais fácil se 

fazer gestão quando se tem dinheiro porque nós temos uma arrecadação, muito boa e ela 

melhorou nos últimos anos desde investidores e só ajudou muito mas gestão nenhuma 

esse tempo todo do governo teve tanto investimento emendas parlamentares e digo de 

vários partidos mas que lidera essas emendas parlamentares é o deputado Dionísio 

Marcon, Isso é uma verdade podemos ter várias divergências e todo mundo sabe então eu 

não entro nessa briga de direita ou esquerda eu sou a favor sempre do povo e do município 

de Nova Santa Rita, e apoio isso e com meu respeito quanto a isso muita gente vereador 

Lebrão, me dizia isso que o assentamentos e deu aquele espaço ali o pessoal chegava em 

mim dizia mas se der o que se eles nem compraram eles não tá dentro da legalidade 

ninguém fez a dor Lebrão no centro sede, Se você pegar uma rua aqui no centro um 

morador tem que ceder um metro do seu terreno para fazer um asfalto ele não cede a briga 

discussão faz uma bagunça mas aquilo ali é do assentamento o assentamento cedeu e isso 

eu não posso ir contra isso o pessoal vai ser melhor atendido o nosso posto de saúde aqui 

do centro,  já estava inviável nosso posto um cadeirante já não tinha condições de chegar 

até emergência aquele pessoal que atende o Covid-19 na rua, enfermeiro um técnico o 

médico ficava exposto vai ser adequado para dentro do posto vamos ter o 24 horas vai 

passar a passar a funcionar ali no centro mas, qualidade o nosso dever como ver do 

vereador é melhorar a vida do cidadão tenho várias críticas a se fazer ao governo 

interminados pontos que , discordo mas o que é bom por município o que foi feito não dá 

para negar as melhorias que foram feitas Não tem como negar é preciso melhorar e muito 

e a gente está aqui para cobrar a gente soma a gente busca e a  gente para dizer divergir 

algumas coisas de partida que é normal as discussões no país democrático devemos 
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respeitar um ao outro desistiu vereador Lebrão, a gente não se planta nada eu convido, 

essas pessoas para ir na casa do vereador planta sim ele a sua família vive aquilo ali o 

vereador não depende da política ele  trabalha do esforço dele como muitos ali,  também 

joguei bola muito fim de semanas ali e a copam é organizada é muita gente do bairro hoje 

nos finais de semana vão buscar  carne e entre outras coisas a gente tem que fazer essa 

variação também o meu muito obrigado uma boa semana a todos. Ver. Jair Oliveira- 

Senhor presidente, eu quero comunicar recebi uma emenda deputado Bohn Gass de 

R$ 250.000,00 para aplicar em infraestrutura, não precisei ir a Brasília e não sou contra 

quem vai ele me trouxe aqui só para comunicar que tem mais uma emenda nossa de 

R$ 250.000,00 do meu deputado federal quanto mais renda, para município melhor né 

vereador branco mas dinheiro vir mais nós vamos construir hoje nós temos muitas obras 

se,  ficasse falando tudo que foi feito em sete anos e meio aqui,  ia ter que ficar aqui não 

vou exagerar os nove dias três dias para ir enumerar as obras e as melhorias vou começar 

pela saúde todos os postos revitalizados agora mais aqui hoje foi não inaugurado foi 

virtualmente por causa da pandemia mais uma obra da saúde a que foi citada oposto da 

do Caju teve essa semana visitando a escola 13 de maio que já está nas partes finais a 

creche ao lado do campo do Campo Sales, já foi retomado está em indo a construção a 

previsão para terminar daqui uns dias mais as pracinhas nova nas escolas se preparando 

para receber nossos alunos, então eu vi um vereador dizer aqui que não faz parte desse 

governo não faz mesmo mas eu quero continuar fazendo parte desse governo de tantas 

melhorias que foi feita nesta cidade pegar a rua do Ipê, aquilo era um barracão não subia 

eu me lembro também que os vereadores todos conhecem quantas vezes de noite nós até 

Ramos carro para subir hoje tudo eu para vs asfaltada isso não tinha 4 anos atrás, pega 11 

de abril a calçada lá a creche que, sou meio grosso do Paulo Freire que ele viu que era de 

lata o candidato a prefeito  do PTB da outra eleição que ia desmanchar tudo tantas 

melhorias pega o Bela Vista que passaram os outros prefeitos como falou a vereador, 

pedal falou e passaram e não fizeram teve que ir lá a prefeita teve que ir lá negociar para 

fazer bairro bonito, pega o Campos Sales, está feito posto de saúde, melhoria no bairro 

Morretes, vereador Guilherme tá bom mas nem tudo presidente da casa, que falou nem 

tudo está feito, nem tudo se faz, se fosse assim era bom ,então  quero sim continuar 

fazendo parte desses, que fazem as coisas para o bem da comunidade, o bem das pessoas 

como é que você, é contrário tantas coisas boas que estão feito na cidade por mais que 

essa coisa terrível que veio por aí que, deu uma parada um pouco mas as obras estão 

continuando, se nós olhar os outros municípios gente tão quebrado não tem dinheiro para 

pagar o funcionário público, Paulinho, vereadora Ieda, não tem é uma das poucos 

municípios que tão fazendo alguma coisa, não é só na região metropolitana é no estado 

todo o Brasil ,município de Nova Santa Rita porque tem uma pessoa atrás dela todos nós 

que sabe administrar e sabe cuidar e o dinheiro público e vem para essa cidade e que a 

comunidade que as lojas um dia agora que estão crise mas, se Deus quiser vai passar 

então , quero continuar fazendo parte dessa administração e junto com os partidos e 

continuar e continuar fazendo parte para melhorar a vida das pessoas porque eu tenho 

certeza e que foi melhorado muito nesses 7 anos e pouco.  boa semana a todos.Ver. 

Mateus Marcon- Esse pode ser um discurso mais difícil que,  tenho que fazer hoje nesta 

casa, pois lembrando a história do meu partido lembrando um partido que criou meio 

ditadura, lutando por democracia ,lutando por espaço vereador Lebrão cada vez tenhamos 

mais debates, dentro do partida lutam tanto e fala em democracia mas hoje , vejo um 

partido aqui Nova Santa Rita, que é bem igualzinha a uma ditadura, que nós vivemos hoje 

tem uma pessoa, que nós era coronéis mas, nós nunca fomos, lá sim tem coronel, que 

muitos estavam em reunião do partido,  escutaram ,quem tá comigo que tá, quem  tá sobe 

a escada ,e aconteceu muito isso retaliações dentro do Partido dos Trabalhadores,  e 



                                                                                                                                                                                                                                                                      16 

lembro uma reunião vereador Lebrão que nós reunião que nós, tivemos a primeira tivemos 

uma reunião dos candidatura dos prefeitos do PT, o companheiro Lebrão, humildemente 

pediu que não tivesse retaliação por pessoa que apoiaram o meu nome e logo em seguida 

não vai ter começou a retaliação dentro do Partido dos Trabalhadores,  não sei por que 

tanto protege esse nome esse que veio de um partido de direita, que destruiu outro partido 

defende tanto esse nome e agora em 4 a 5 pessoa querem decidir o futuro do Partido dos 

Trabalhadores em Nova Santa Rita mais, isso pode ter certeza que não vai acontecer Já 

lançaram o nome dele como pré-candidato mas esqueceram para ele ser pré-candidato ele 

ter ele ser referendado por uma executiva ainda acima maior superior que seria estadual 

aí e depois federal, então,  acho que ele tem que parar com essa palhaçada que eles estão 

fazendo quem tá destruindo o PT, no somos nós temos que temos construiu PT aqui em 

Nova Santa Rita, como no como muitos que estão ao lado do livrão e construímos o PT 

em Nova Santa Rita ainda e março do ano passado quando começou tudo isso o 

companheiro lebrão falou para não dar disputa vamos fazer uma pesquisa entre junho e 

julho quem tiver na frente vai ser candidato não que estava do lado dele se levantou e saiu 

da mesa, disse que  isso não ia acontecer, ia ter prévia assim logo em si tive teve uma 

prévia uma farsa de uma prévia, o que resultou as a farsa dessa prévia, porque ela foi 

cancelada muitos se lembram aqui e dois desses que estavam lá para decidir o candidato 

pode ser uns que construíram ajudar o PT mas por seus interesses próprios porque muitos 

se lembram aqui quando o Amilton, foi prefeito  um dos companheiros nós os que tá lá 

na executiva pensou no seu interesse próprio quando deixou o seus interesses próprios e 

deixou o PT, para ser secretário, e os que estão aqui do nosso lado vocês nunca vão ver, 

para se vender por cargo nenhum, porque nós se criamos dentro de uma ideologia e que 

sempre foi respeitado, o outro que tá lá antes do Rodrigo quando começou a se lançar 

candidato queria expulsão deles convidou dentro da casa dele para discutir, outro nome 

porque aquele não dava a prefeita então deu um aumento de salário começou a matar 

pessoa isso que vai acontecer dentro do Partido dos Trabalhadores, vem sim colocando 

os seus interesses próprios acima dos partidos dos Trabalhadores, e quem disse isso não 

foi eu, é o candidato do outro lado escreveu no seu Facebook dele , que época de pandemia 

tem que deixar os seus direitos próprios para depois. E todo mundo sabe da história dele 

no município o que ele é capaz de fazer para ter poder nas mãos, então  acho que isso aqui 

desse jeito que tá aí, como contar uma coisa eu tenho certeza ,o meu voto eles não ganham 

vai ser a primeira vez na história que, eu não vou votar no PT e nessa ditadura do PT que 

tem Nova Santa Rita  não é, muito obrigado e uma boa sessão a todos.TRIBUNA 

POPULAR: Não houve. O Presidente agradeceu a todos e com a proteção de Deus e em 

nome do povo de Nova Santa Rita, a senhor presidente encerrou a sessão às vinte horas e 

quinze minutos. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que vai assinada 

pela Presidente e pelo primeiro secretário. 

 

 

 

 

 

 

 

         Vereador Jocelino Rodrigues, 

                         Presidente. 

 

    Vereador Mateus O. Marcon, 

                1º Secretário. 
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