ATA Nº 048/2018 – 42ª SESSÃO ORDINÁRIA – 04/DEZEMBRO/2018 – Ao quarto
dia do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, na sede da Câmara de Vereadores
de Nova Santa Rita, realizou-se a quadragésima segunda Sessão Ordinária, do segundo
ano da sétima legislatura, com a presença de todos vereadores, Nesse momento a
Presidente Ieda Bilhalva, deu início aos trabalhos às dezoito horas SORTEIO:
COMUNICAÇÕES DE LIDERANÇAS: PT/ PRB / PTB / MDB / PDT. GRANDE
EXPEDIENTE: Ver. Jair de Oliveira / Ver. Leonardo Vieira / Ver. Paulo Vargas / Ver.ª
Ieda Bilhalva / Ver. Rodrigo Pedal / Ver. Jocelino Rodrigues /Ver. Júlio Cesar / Ver. Ildo
Maciel da Luz / Ver. Mateus Marcon / Ver. Alexsandro Ávila e Ver. Renato Machado.
EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Ver. Alexsandro Ávila / Ver. Jair de Oliveira / Ver. Paulo
Vargas / Ver. Rodrigo Pedal / Ver. Leonardo Vieira / Ver. Renato Machado/ Ver. Mateus
Marcon / Ver. Ildo Maciel da Luz / Ver. Júlio Cesar / Ver. Jocelino Rodrigues e Verª.
Ieda Bilhalva. EXPEDIENTE: Foi feita a leitura do Boletim nº 045/18.
COMUNICAÇÕES DE LIDERANÇAS: Ver. Júlio – Saudou a todos. Em nome do
MDB, quero falar sobre o trabalho das pessoas que compõe o governo da prefeita
Margarete, como secretários e agentes políticos. Nossa colega Debora fez um trabalho
magnifico no domingo junto a secretaria do meio ambiente, com um projeto muito
bacana, Patas na Trilha, foi um sucesso, o dia ajudou, o local ajudou e a organização, as
pessoas trabalharam muito. Essa causa animal tem ganhado espaço e tem vindo a cada
dia mais pessoas aderindo e digo para vocês, eu tive o prazer de receber o senhor Ivan
ali na rádio, deixou mensagens que muito seres humanos deveriam ouvir e fazer uma
reflexão no dia-a-dia. Da forma que é, de pensar e se colocar no lugar do animal, que
muitas vezes as pessoas têm um cachorro e que muitas vezes entende mais a pessoa do
que um próprio familiar. Às vezes é até mais companheiro que algum familiar, eu fiz
como reflexão isso. O Ivan faz um trabalho muito bacana junto com a Debora, que uma
companheira nossa do MDB, quero parabenizar ele junto com o irmão Toninho e toda a
secretaria do meio ambiente e também com apoio da secretaria de esporte do nosso
amigo e companheiro Guilherme Motta, o vereador. Nós do MDB, segunda-feira dia
13/12 assumimos mais um companheiro nossa na ouvidoria, nosso presidente do partido,
amigo. Está fazendo um trabalho novo na ouvidoria, onde eu fiquei durante 1 ano e 9
meses e fiz 1800 atendimentos. Tem muita gente que não conheceu o trabalho da
ouvidoria e eu vou dizer para vocês, muitas das vezes vereador que aqui diz que talvez o
executivo não escute, a ouvidoria escutava o povo e várias vezes escutei vereadores aqui
que não compõe a bancada, os oito vereadores que fazem parte do governo. Com
respeito a esse pessoal do PTB que faz um trabalho magnifico, todas as vezes que fui
procurado, atendia as demandas porque é o trabalho do executivo e a ouvidoria fez isso.
Nosso amigo Brayan com certeza tudo que ele precisar nós daremos apoio porque a
ouvidoria é importantíssima. Nós fomos capa da Zero Hora, matéria da Zero Hora,
destaque por ouvidoria do estado do Rio Grande do Sul, agora nós podemos dizer
porque não tem porque não falar. Nova Santa Rita abriu uma ouvidoria polemica e nós
fomos destaque da Zero Hora porque fomos a primeira ouvidoria a implementar o
WhatsApp e pelo WhatsApp nós atendemos mais de 600 pessoas. Parabenizar o Brayan
e dizer que tenho certeza que ele vai fazer um trabalho bacana lá. A cada dia que passa,
o MDB tem buscado pessoas novas, caras novas para concorrer a eleição de 2020.
Estudantes, jovens que tem o potencial e a capacidade de absorver o que já passou e
aqui que vem no futuro, porque se nós não nos modernizarmos, se não tivermos a
capacidade de evoluir acompanhando essa evolução da internet, nós vamos ficar para
trás. Como vereador, cheguei nessa casa para quatro sessões, talvez fique 30 dias de
trabalho e depois entraremos em recesso e quando voltar em fevereiro eu talvez não
esteja mais aqui. Mas pode ter certeza, enquanto eu estiver vou valorizar cada minuto
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que eu ganhei de espaço e quero deixar um recado para o vereador Paulinho. Vereador
do PTB que disse nessa tribuna que essa câmara era um circo e que ele estava muito
desmotivado. Vereador, o senhor é um vereador dinâmico, um cara respeitado na cidade,
teve votos expressivos, se elegeu e tem mérito parta continuar trabalhando para a sua
comunidade e não de bola para as críticas, não pare com seu trabalho porque a
comunidade necessita de pessoas como o senhor, porque o senhor é um cidadão de bem.
Levante a cabeça e siga trabalhando. É uma magoa sua, um sentimento, muito triste
como vereador por chamar uma câmara de circo, eu não aceito, mas entendo naquele
momento que o senhor estava chateado com algumas coisas que estavam acontecendo.
Ver. Leonardo – Saudou a todos. Essa semana nós fomos procurados por um cidadão
que tem uma cirurgia de aorta com prioridade. O cara está quase com 5 cm de dilatação
na veia, tem que se cuidar inclusive para não tossir porque pode romper essa veia e ele
vir a óbito. E nós não temos recursos no estado para ele fazer essa cirurgia. Isso é muito
triste. E baseado nisso, hoje minha secretaria esteve reunida com a Ana Paula, secretaria
da saúde, buscando algumas informações e baseado nas informações fiz um oficio hoje
convocando a comissão de saúde, que tem o presidente o colega vereador Jair, o Júlio e
o Renato. Quero que a gente se dirija até a assembleia e procure nossos deputados
aliados para buscarmos uma solução com o estado. Hoje o estado deve para o nosso
município 1 milhão e 100 mil reais, só na área da saúde. Nós temos que unir forças e
vamos convidar a secretaria da saúde para ir até lá conosco buscar soluções. O nosso
município não está parado, a prefeita junto com a secretaria já prorrogou o convenio
com a Bioanálises e também está contratando uma empresa de raio x. Boa sessão a
todos. GRANDE EXPEDIENTE: Ver. Mateus - solicitou a inclusão de um pedido de
Indicação – Acatado. Verª. Ieda – Solicitou a inclusão de um pedido de providência
Acatado. Todos vereadores declinaram no Grande Expediente. REQUERIMENTO:
Ver. Renato – Solicitou que fosse incluído na ordem do dia um Requerimento para que
fosse a votação o seu Requerimento. Acatado. No sentido que o Grande Expediente da
Sessão Ordinária do dia 11 de dezembro de 2018 seja destinado para homenagear à Sr.ª.
Sirlei Rangel Finger, com entrega da “Medalha de Honra ao Mérito Poder Legislativo”,
conforme disposições de Decreto. Aprovado por unanimidade. ORDEM DO DIA:
PROCESSO Nº 1452/18: PROJ. LEI Nº 055/18 – Altera o art. 1º da Lei (Paulo
Ricardo de Vargas) nº 1405/17, que “Cria homenagem ao servidor público municipal no
fim de suas atividades profissionais”. Aprovado por unanimidade. PROCESSO Nº
1712/18: PROJ. DECRETO LEGISLATIVO Nº 002/18 – De autoria do Vereador
Renato Machado - Concede a “Medalha de Honra ao Mérito Poder Legislativo de Nova
Santa Rita” à Senhora Sirlei Rangel Finger. Aprovado por unanimidade.
INDICAÇÕES – Ver. Leonardo - No sentido de que o DNIT construa, com urgência,
uma elevada ou um viaduto na rótula de acesso principal da Cidade, localizada na BR386, Km 433, que liga a Avenida Santa Rita. Aprovada por unanimidade. No sentido de
que a secretaria competente efetue a instalação de câmeras de vídeo monitoramento no
trevo de acesso ao bairro Califórnia, na junção das ruas Primavera e Passo do Caí com a
Av. Santa Rita; no bairro Pedreira no poste que fica em frente à UBS Pedreira e no trevo
de acesso ao bairro Caju, próximo à Parada 20, a fim de inibir ações de furto e violência
a moradores destes bairros e prevenir acidentes de trânsito nestes locais. Aprovada por
unanimidade. Ver. Paulo Vargas - No sentido de que a secretaria competente
providencie a colocação de lixeira comunitária na entrada da Vila Machado. Aprovada
por unanimidade. No sentido de que o Poder Executivo realize estudos para a criação de
capatazias ou subprefeituras nos bairros ou regiões da Cidade. Aprovada por
unanimidade. Ver. Júlio - No sentido de que a secretaria competente construa uma
pracinha com academia ao ar livre no terreno baldio da Prefeitura, localizado em frente
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à Igreja Nossa Senhora de Lurdes na Vila Esperança, bairro Berto Círio. Aprovada por
unanimidade. No sentido de que a secretaria competente entre em contato com a
Empresa Mugica para que o caminhão do lixo entre no Beco Topázio, esquina com a
Rua Boqueirão do Caju, para efetuar a coleta de lixo. Aprovada por unanimidade. Ver.
Jocelino - No sentido de que a secretaria competente efetue a manutenção do asfalto em
toda a extensão da Estrada Sanga Funda. Aprovada por unanimidade. Ver. Alexsandro No sentido de que a secretaria competente efetue a instalação de ponto de parada
(abrigo) da Brigada Militar na esquina da Av. Getúlio Vargas com a Rua “A”, perto do
Supermercado Ideal, bairro Berto Círio. Aprovada por unanimidade. No sentido de que
a secretaria competente realize a implantação de um Posto de Saúde no bairro Sanga
Funda. Aprovada por unanimidade. Verª. Ieda - No sentido de os Correios analisem a
possibilidade de transferir o setor de distribuição das correspondências domiciliares para
o Município de Nova Santa Rita. Aprovada por unanimidade. No sentido de que a
secretaria competente efetue a instalação de placas indicativas dos nomes das ruas no
Condomínio Lago da Califórnia: Rua Alfazemas, Rua Bromélia, Rua das Camélias, Rua
das Dálias, Rua Orquídeas, bairro Califórnia. Aprovada por unanimidade. PAUTA:
PROCESSO Nº 1713/18: PROJ. LEI Nº 035/18 – De autoria do Poder Executivo Estima a receita e fixa a despesa do Município de Nova Santa Rita para o exercício
financeiro de 2019. Dada a 1ª Pauta. EXPLCAÇÕES PESSOAIS: Ver. Alex – Saudou
a todos. Faço uma saudação em especial ao funcionário público que está sentado ali, o
Ederson. Semana passada esteve no meu gabinete, onde fez uma denúncia da forma que
o coordenador, vice-presidente do partido dos trabalhadores estava atuando na secretaria
da agricultura. Forma errada, desrespeitado, ele sendo um homem bem delicado, mas
para tratar o funcionário pulico ele trata com grito e querendo se impor. Todos os
funcionários públicos devem ser respeitados e valorizado. Esse funcionário mostrou
como uma secretaria e um coordenador tem que trabalhar porque agora mudou o jeito
dele tratar o funcionário e mudou o jeito dele de fazer a ordem. Antigamente a ordem
era por um bilhete dando o local e o nome da pessoa sem mostrar o protocolo pago,
quantas horas a máquina vai se deslocar ou não, comentando uma grande irregularidade
onde esse funcionário também tem gravação da forma que ele conduzia e até estranho
porque ele sempre se fazia presente na sessão, fazendo sinal e semana passada ele se
retirou mais cedo e essa sessão ele não compareceu. Então aponta um grande jeito dele
lidar com o funcionário. Se ele estivesse aqui eu dirigiria a palavra para ele. Mas dou os
parabéns mais uma vez para o funcionário que está lá na secretaria, o secretario mandou
ele sair da secretaria, ficou à disposição para se apresentar na secretaria de obras, mas a
prefeita mostrou que existe ainda um bom senso do lado dela e fez com que esse
funcionário fosse valorizado e voltasse para a secretaria e o secretario fosse
regulamentado e trabalhasse da forma que tem que trabalhar. Mostrar quantas horas a
máquina tem que se deslocar para trabalhar dentro de uma propriedade, onde também
ficou registrado que essa máquina dentro do protocolo trabalhou duas horas, pago duas
horas. Primeiro um processo onde foi pago uma hora depois novamente para outra
pessoa foi pago uma hora e essa máquina trabalhou dentro da propriedade do secretário
12 horas. Dessa forma mostra uma irregularidade e esse funcionário tem que ganhar os
parabéns e todos os funcionários também tem que ser reconhecido. Acho que além disso,
tem que ser homenageado nessa câmara pelo bom serviço que tu prestas cuidando o
patrimônio do município. Eu reconheço o teu trabalho e a tua luta e te dou os parabéns
porque fez a secretaria voltar a trabalhar como tem que trabalhar e valorizar o
funcionário como tem que ser valorizado. Olhando as redes sociais, mais uma vez indo
na escola da fazenda, me deparei com trinta pés de eucaliptos centenários cortados e
houve um acordo que não chegou ainda na minha mão com o pedido de informação que
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eu tive. E esse pedido de informação, quero saber quem autorizou, quem negociou com
a serralheria que esqueceu a trena no local, mas já tem informações que foi a serralheria
Garcia e uma porcentagem para a prefeitura. Aí eu pergunto, é legal? Ilegal? Isso tudo a
gente vai averiguar porque aqueles eucaliptos que estavam lá, era dentro da escola da
fazenda, dentro da área da prefeitura e não pode ser negociada. O secretario já está com
o pedido de informação na mão, onde ele vai poder dar o parecer dele. Escutando dele
houve uma negociação, mas é legal ou ilegal? Aquilo foi um crime, até ninho de
passarinho tinha no chão, ovos. Ver. Renato – Saudou a todos. Essa semana foi
polemica e quando eu falo aqui que cada vereador tem o seu trabalho, tem o seu valor,
procurando esclarecer fatos e buscar soluções mais corretas possíveis. Tive uma
conversa com o secretario Toninho por telefone, para discutir o que está acontecendo na
escola fazenda. Eu não acho justo falar sem saber a verdade. E pedi a ele que me
passasse todas as copias, memorando de secretaria para secretaria, para que nós
possamos trazer na tribuna e mostrar para o povo o que realmente é verdade. Parece que
tem um projeto, espero que ele possa provar isso para nós, onde a avenida vai ficar mais
larga, vai ser aterrado o açude, do lado direito para que possa fazer uma rua mais larga,
na estrada da escola fazenda. Os comentários são muitos e as pessoa nos cobram na rua.
Talvez até por ser vereador de oposição, mas quando eu falo isso para mim não tem
diferença vereador de oposição e situação porque nós temos que ter a responsabilidade
de sermos fiscalizadores. É o órgão mais importante, os vereadores fiscalizarem os
hábitos do poder público. Assim eu procuro fazer meu trabalho e assim vários
vereadores fazem o trabalho dessa maneira. Para que nós possamos esclarecer, essa
derrubada de eucaliptos na entrada da escola fazenda, 25% dessa madeira vai retornar
para o município, e eu contestei ele de que forma foi feito, se foi por contrato, qual a
legalidade disso. Mas que não ele que firmou esse contrato, quem fez o contrato
supostamente com a serralheria Garcia, seria o outro secretario que havia negociado
madeiras para fechar a parte do lixão, como se fala na escola fazenda e eu questionei se
tem licença, porque eu sempre soube que a escola fazenda não pode por certo tipos de
matérias, só toco, poda de arvores, não para que seja colocado outro tipo de material lá.
Mas também fiquei sabendo junto a RGE que está empilhado na escola fazenda, tem
fotos disso, de madeiras para fazer o cercamento com poste de luz que eles vão
substituir na cidade e vão acumulando postes para poder cercar esse local. Aí vem outro
questionamento com relação a caminhões cheios de tocos que estão tirando, antiga
borracharia do pino na avenida Santa Rita, e estão colocando esses tocos dentro da
escola fazenda. De que forma isso está acontecendo? Quem autorizou? Ele me disse que
não foi ele quem autorizou, que é uma parceria do outro secretário também envolvido
na secretaria de obras, que vai ser feito uma troca de terra, para por terra naquele local
onde tem que aterrar, próximo da porteira tem um açude, tem que aterrar o açude. De
que forma isso foi feito, nós queremos saber. Estou buscando informação e pedi como
vereador que ele possa me fornecer todas as copias possíveis das licenças, se tem
contrato, parceria. Não vim falar de secretários, dizer que fez isso ou aquilo, denegrir a
imagem dele, mas falar a verdade e se ele me passar todos os dados eu trarei nessa
tribuna e mostrarei licença por licença, se não tiver licença vai dar problema. Nós
esperamos que o secretario irmão Toninho nos forneça todos os documentos, foi colega
vereador nessa casa, tenho convicção que é um homem de palavra e quero ver se
amanhã de manhã vou lá. Ver. Júlio – Quero saudar o meu colega vereador Édio
Bilhalva, tive o prazer de trabalhar com ele nessa casa na bancada do PTB. Trabalhamos
juntos, fomos a Brasília, conseguimos liberação da rádio comunitária, entre outras
façanhas que ganhamos junto ao saudoso prefeito Amilton Amorim. Tenho saudade
dessa época. Quero deixar nosso abraço para nosso coordenador da bancada do MDB,
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que assumiu esse trabalho bacana. Já disse para ti pessoalmente, tu és um cara polemico,
mas pelo o que é certo e tu é m cara parceiro, tenho certeza que a nossa bancada vai
ganhar muito. Em fevereiro o vereador Guilherme estará aqui de volta e eu não estarei
mais na câmara. Essa semana fui procurado pela comunidade da divisa do Portão com
Nova Santa Rita, a dificuldade daquele povo de atravessar a ponte que foi quebrada
pelos caminhões pesados que fazem a travessia por ali para desviar quilômetros. Vem
por dentro de Portão e sai em Nova Santa Rita e pega a 448. As pessoas, olha não
conseguimos secretários de Portão, não queremos o contato do secretário de Santa Rita
e eu tive sorte, segunda fui na secretaria de obras aqui, ele ligou para o secretário de
obras de Portão, mascamos agenda, nos encontramos e lá estava sendo resolvido. Vamos
lutar para colocar uma pracinha na vila Esperança em Berto Círio. É uma comunidade
carente que sofre bastante e que me procurou também. Eu disse que vamos colocar
indicação, vou pedir apoio dos vereadores e vamos até o executivo, tenho certeza
absoluta que talvez não saia esse ano, mas ano que vem, não vou estar como vereador,
os vereadores vão. Vamos lutar gente, buscar o que é melhor, divergindo com ideias.
Espero que o nosso futuro presidente seja um bom presidente para esse país. Que o
futuro governador também seja um bom governador e que possamos avançar. Abraço a
todos e boa semana. Ver. Jocelino – Quero agradecer a um trabalho de um servidor
público. Aqui a gente fala muito sobre o nosso trabalho, sobre os nossos feitos
realizados durante a semana, mas algumas vezes a gente esquece do servidor que
realmente executa, mesmo com as dificuldades ele executa. Quero agradecer Tino, essa
semana tivemos publicações da professora sobre a questão, não é uma cobrança e por
nenhum momento na publicação a ideia foi atingir ou manchar a imagem da prefeita ou
dos vereadores, mas sim foi de cobrar uma atitude como cidadã, é um direito seu, então
esse trabalho não poderia ser feito, o operador sim solicitou, mas muito obrigado Tino,
porque no momento em que eu lhe enviei as mensagens, você viu a gravidade, pegou
sua pequena equipe e foi lá e executou. Com certeza aquela comunidade que precisa
daquela parada ficou muito grata. É uma das situações das quais outras já precisei da
secretaria de obras do qual ela em sua programação, ela trabalha com um pequeno
número de pessoas, mas que estão em pleno horário de verão trabalhando muito. Muito
obrigado Tino, mais uma vez, muito obrigado a comunidade por cobrar e a gente fica
muito feliz com isso. Obrigado e boa semana a todos. 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 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.

Vereador Ieda Bilhalva,
Presidente.
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1º Secretário.
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