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ATA Nº 004/2018 – 1ª SESSÃO ORDINÁRIA – 20/FEVEREIRO/2018 – Aos vinte dias do 
mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, na sede da Câmara de Vereadores de Nova Santa 
Rita, realizou-se a primeira Sessão Ordinária, do segundo ano da sétima legislatura, com a 
presença de todos os vereadores, exceto vereador Leonardo Vieira. A senhora presidente, 
vereadora Ieda Maria de Ávila Bilhalva, deu início aos trabalhos às dezoito horas. AVISO: 
Informamos a realização da Audiência Pública que tratará sobre as Metas Fiscais do Terceiro 
Quadrimestre de 2017 no próximo dia 28, às 9h, na sede da Câmara Municipal, a comunidade 
em geral está convidada. EXPEDIENTE: Foi feita a leitura do Boletim nº 003/18 no 
Expediente. Ver. Renato Machado solicitou a leitura da justificativa dos decretos. Acatado. 
Verª. Ieda Bilhalva solicitou a inclusão de um pedido de providência, no sentido de que o 
Executivo, através da secretaria competente, analise a possibilidade de realizar a instalação de 
um banco na parada de ônibus que fica na Estrada do Boqueirão do Caju, esquina com a Rua 
Ametista, bairro Floresta. Acatada. Ver. Jair de Oliveira solicitou a inclusão de um ofício, 
informando que o líder de bancada do Partido dos Trabalhadores de Nova Santa Rita, entre o 
período de fevereiro e dezembro de 2018 é o senhor vereador Jair Antônio de Oliveira. Acatada. 
Bancada do PTB solicitou a inclusão de um requerimento, no sentido de que o Poder Executivo 
faça um estudo de viabilidade no sentido de fornecer uma cesta básica aos membros do 15º 
Pelotão da Brigada Militar de Nova Santa Rita. Acatada. Ver. Renato Machado solicitou 
Questão de Ordem, no sentido de que as bancadas que não enviaram a relação das nomeações 
dos respectivos líderes e vice-líderes para o exercício de 2018 não possuem o direito de falarem 
como líderes na presente sessão; a presidente colocou em votação a proposta de manter a 
nomeação dos líderes de bancada daqueles partidos que não enviaram a nomeação para a 
presente sessão. Aprovada por unanimidade. COMUNICAÇÕES DE LIDERANÇAS: Verª. 
Ieda Bilhalva saudou todos os presentes. Enfatizou que tem hoje a primeira Sessão Ordinária, 
que gostaria de agradecer aos vereadores, colegas vereadores, que depositaram nela essa 
confiança de estar presidindo essa Casa do Povo, ao vereador Jair que a antecedeu, que agradece 
por ele ter se desempenhado muito trabalho em conjunto com todos vereadores da base e lhe 
deixou um legado, que é a responsabilidade de dar continuidade à obra, da construção da nova 
sede da Câmara, que teve início no final do ano passado e que parabeniza pela coragem e pela 
determinação de ter iniciado essa obra e lhe deixar esse legado que, com certeza, vai fazer o 
melhor para que essa obra seja construída. Esclareceu que devem estar admirados que está 
sendo cronometrado o horário ali no telão, porque o cronômetro estragou, só para acompanhar 
o tempo ali de cada vereador, pra plateia ficar acompanhando, que isso é uma novidade, mas 
não, mas não é uma novidade implantada, foi por necessidade hoje. Disse que foi entrevistada 
pelo PRB Nacional, que tem dado uma repercussão bem grande, e a entrevista tá no PRB 
Nacional, está no PRB Gaúcho, que isso tem muito a agradecer, a importância que o PRB 
Nacional e o apoio que essa vereadora está recebendo a nível nacional, estadual e municipal 
desse partido, que isso é de grandiosa valia, que se vem vindo fazendo um trabalho consciente 
com as características de um partido que nasceu ontem aqui em Nova Santa Rita, que fizeram 
na última eleição uma votação em massa, que estão crescendo e o que tem os admirado e 
construído junto são as pessoas ligando e pedindo para filiar-se ao partido, que é assim, não 
tavam precisando ir atrás das pessoas, mas vão ir atrás de mais sim, com certeza, mas as pessoas 
estão ligando e pedindo para filiar-se ao partido, que então é o partido que tá trabalhando com 
seriedade, com honestidade e dentro do que realmente pode, o que é viável para o município. 
Elucidou que qual é a função do vereador no município, que a função do vereador é legislar e 
fiscalizar e não criar projetos mirabolantes, que isso não está fazendo, que tem que parabenizar 
a Secretaria do Meio Ambiente que tem realizado a coleta seletiva dos resíduos eletrônicos nos 
diversos bairros do município, que no sábado fizeram a coleta ali na Califórnia, que agradece a 
comunidade por estar aderindo a esse projeto, é um projeto da Secretaria do Meio Ambiente 
com a Cooperativa Unisol e que estão para um progresso bom do município nesse sentido de 
que precisam sim implantar cada vez mais a coleta seletiva e a conscientização em educação 
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ambiental. Falou que gostaria de fazer o pronunciamento como presidente, que quer conduzir 
os trabalhos com muita calma e cautela, com muita responsabilidade, que tá com uma parceria 
muito grande aqui dos funcionários concursados, dos CCs, dos assessores, que tem trabalhado 
em conjunto, adotaram uma política de fazer uma reunião mensal e tem dado certo. Ver. 
Alexsandro Ávila saudou os presentes. Frisou que hoje deseja aí um bom trabalho nesse ano 
dois mil e dezoito a todos vereadores, que a presidente que tá aí hoje com essa missão aí de 
conduzir a Câmara por esse ano de dois mil e dezoito, que ela tenha um bom êxito e que seja 
uma presidente aí que vai deixar a história no município de Nova Santa Rita. Enalteceu que 
vem falando de história, hoje pode deixar a sua marca, hoje os vereadores com um projeto que 
tá entrando nessa Casa, mais uma vez, é a terceira vez, que esse projeto entra nessa Casa, que 
na primeira vez foi aprovado pelos vereadores e depois teve o veto e voltou para essa Casa, o 
veto da prefeita, aonde novamente os vereadores não tiveram aí a postura de realmente ajudar 
a comunidade, que deram um voto de confiança pro secretário, pra prefeita, aonde não 
aconteceu nenhuma melhora do transporte público, aonde a bancada do PTB novamente entrou 
com projeto de não ao transbordo, que infelizmente os vereadores novamente acharam que o 
secretário, que a prefeita, que realmente a Metroplan ia tomar uma providência e que o usuário 
do transporte público ia ser realmente ouvido e que ia melhorar, mas isso não aconteceu, que 
se passou um ano esse vereador cobrando, junto com os demais vereadores foi ao Ministério 
Público, os onze vereadores foram, aonde também fez um projeto aonde os onze vereadores 
assinaram, aonde pode entrar novamente com o projeto, eles entendendo que realmente o 
transporte público precisa realmente melhorar, que precisa atender aquelas pessoas, retirar 
aquela segunda roleta e realmente ajudar, mas que esse ano passou não teve uma melhora, várias 
reuniões com a Metroplan onde teve aqui nessa Casa aqui onde não teve um avanço, onde 
realmente o órgão que era pra fiscalizar a Metroplan não fiscalizou e que hoje se para o 
transporte público do mesmo jeito. Relatou que então hoje, encarecidamente, pede aos seus 
colegas que não enxergue cor partidária, não enxergue vereador tendo vantagem ou não, que 
isso não é política, não é politicagem que escuta por aí, que é extrema necessidade de ver 
aquelas pessoas lá com sessenta, setenta anos pagando a passagem, tendo que passar uma roleta 
lá atrás pra saber se realmente pagaram ou não, que se dá um incêndio naquele como é que eles 
vão sair, eles não conseguem pular aquela roleta, que então é de extrema necessidade que hoje 
seja cobrado realmente uma atitude, são várias conversas foi tomada e não teve uma melhora. 
Comentou que então hoje pede a compreensão que realmente ajudem a comunidade, ajude o 
usuário, ajude a cada vereador, que mostre que realmente vai trabalhar pela comunidade, isso 
não é partidário, que isso é trabalhar pelo povo, essa é a responsabilidade que tem quando se 
elegeu como o segundo vereador mais votado, de bater naquela casa e realmente trabalhar e 
também tentar ajudar cada um que chega nele, que então é dessa forma aí que quer que cada 
vereador, cada amigo seu, que vereador tem uma amizade com cada um, respeita eles, mas que 
hoje realmente trabalham pra comunidade, que realmente ajude usuário, porque um ano se 
passou, que deram um voto de confiança pro secretário, pra prefeita, e isso não aconteceu, que 
então espera que hoje realmente saia daqui determinado que vão dar o primeiro passo, que tem 
consequência, tem, mas tudo tem que ter consequência pra ter resultados, que acha que tem que 
assumir uma responsabilidade, que assume a responsabilidade, que espera que eles assumam a 
responsabilidade de ajudar o usuário do transporte público. Alegou que como também entrou 
com uma indicação junto com o vereador Gugu pra que não seja, que hoje a Metroplan tem a 
renovação, dia vinte e três encerra o contrato da Metroplan, então espera, que ele e o vereador 
Gugu entraram aqui pedindo que não renove e espera também o apoio dos vereadores que 
também hoje se posicionem e peça pra prefeita não renovar o contrato com a Metroplan, porque 
não tá prestando um bom serviço pros usuários do transporte, que tá prejudicando o município, 
isso é responsabilidade de todos vereadores, que então pede isso aí, hoje com o apoio do 
vereador Gugu conseguiu entrar com essa indicação e espera também o apoio de cada vereador 
que tá aí. Disse que então é assim que é a sua primeira fala pela bancada, que agradece aí a 
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presidente, o líder da bancada, vereador Renato lhe deu a oportunidade, que fala também no 
nome do vereador Paulinho que é da bancada do PTB, que tão aí só pra construir e tentar o 
melhor pra comunidade. Ver. Milton Remelink saudou os presentes. Enfatizou que sempre diz 
e defende o partido, PMDB, PDT, PRB, PT, que são os onze vereadores e não vão deixar de 
lutar pelo município, que acha que tem se unir mais e os partidos se respeitaram uns aos outros, 
e sim o PMDB tem dois vereadores, um ajuda o outro, mas que é coisa séria, que são quatro 
partidos unidos pra defender a comunidade, mas uns puxam pelos outros, que defende a prefeita 
de Nova Santa Rita, e pro vereador quando tem um problema no Olaria Viviane que ia ser 
arrumado, que disse na última sessão e ele teve junto com a prefeita e tá sendo resolvido o 
problema na Viviane. Mencionou que aqui tem que puxar pro bem, claro que é errado, que 
aquela roleta tem que sair e vai sair, porque tão junto, que errar é humano, mas pede que esses 
vereadores que tão junto do PMDB, que alguma coisa tem, alguma coisa tem, eles não tão 
gostando do partido, mas tá diferente, uma coisa sempre diz, que tá aqui hoje e não sabe se tá 
amanhã, mas que defende sim o partido da prefeita e ela vai arrumar o município, que já fez 
muita coisa, que não é de dar tapa nas costas de ninguém e nem de baixar a cabeça, e vai dar 
certo, tem certeza, que esse transbordo que fizeram aí, que os vereadores vão melhorar pra 
cidade de Santa Rita. Ver. Jair de Oliveira saudou todos os presentes. Frisou que quer 
agradecer a sua bancada dos quatro vereadores e o seu partido o Partido dos Trabalhadores pela 
confiança de hoje ser o líder de bancada do partido aqui nesta Casa, que dizer que param lá no 
recesso em vinte de dezembro, mas que via os vereadores trabalhando incansavelmente mesmo 
assim no recesso, pedindo uma coisa aqui, uma coisa ali, que quer aqui também desejar uma 
boa gestão pra presidente e dizer assim que a elegeram que tem uma grande confiança que vai 
continuar com os projetos, que nem começou, que tem certeza que vai terminar, então já vai lhe 
desejar desde agora uma boa gestão e o que precisar tá aí pra ajudar e servir no que for preciso. 
Destacou que quer aqui também dizer alguns assuntos que a Prefeitura fez nesse recesso, que 
uma foi a coleta do lixo eletrônico, que é muito importante também, várias melhorias na cidade, 
e dizer, também, essa comunidade que hoje o vereador da oposição, seu amigo Alexsandro 
Ávila, entrou com um projeto novamente do transbordo nessa cidade, um projeto polêmico, que 
é um projeto que que o vereador vem dizendo que três vezes já entrou, que sabe, mas pra um 
projeto um bom debate é feito aqui nesta Casa, e sempre gostou do bom debate, que gostou de 
explanar pra população e dizer quem é quem é ali, a posição de cada vereador, cada vereador, 
que aqui tem onze vereadores, dez vereadores e uma vereadora, cada um tem a posição, que se 
fosse tudo igual o Brasil não estava no estado que está, então cada vereador tem que ser assim, 
a sua posição aqui nessa tribuna, que tem a sua posição, tem a sua posição formada e sabe que 
o transporte público é uma vergonha, dessa máfia que anda aí, esses ônibus é uma vergonha, 
um ônibus pegar uma hora e dez pra vim de Canoas ao Loteamento Popular, que sabe disso aí, 
como presidente dessa Casa no ano passado, com tudo os vereadores, entrou no Ministério 
Público, tá ali pra todo mundo que quiser ver, que os vereadores foram convidados, teve uma 
reunião lá, o promotor chegou a dizer que ia prender o advogado e o representante da empresa 
lá, que passou um ano e não aconteceu nada, mas os vereadores não tem culpa, fizeram a parte. 
Alegou que ouviu aqui também que vai entrar uma indicação, que olhando o boletim ali, de 
proibir a renovação de contrato da empresa, que é válido, por isso que tá dizendo, cada vereador 
tem a sua opinião, pode chegar aqui e dizer que quer fazer um centro administrativo novo, dar 
uma indicação pra prefeita, que bom se ela aceitar e se tiver dinheiro ela vai fazer, então cada 
vereador tem a sua opinião, e as opiniões vão se formando, que são onze, daqui de dentro dessa 
Casa que sai as leis e as votações que vai governar esse Município, então por isso que sempre 
diz que cada vereador tem sim a sua responsabilidade, cada vereador tem seu caráter e cada 
vereador foi eleito pela sua comunidade, mas juntando tudo ele não foi só eleito numa 
comunidade, ele foi eleito em Nova Santa Rita, em todo município, em todo município, que 
então não é vereador desse ou daquele, ele é vereador de todos, que pensa assim e tem certeza 
que seus colegas e sua colega vereadora pensam assim, que é vereador depois do dia dois, que 
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foi a eleição dia três foi eleito, que a partir que assume essa Casa faz um juramento, que é 
vereador de toda cidade, não é só de um bairro, que claro que tem vereadores que estipula de 
um bairro ou de outro, isso é normal. GRANDE EXPEDIENTE: Ver. Ildo Maciel da Luz 
saudou todos os presentes. Disse que esse momento, gostaria sim, da sua fala ficar sobre o ano 
dois mil e dezoito, que quer agradecer o seu partido por confiar na sua pessoa, que foi líder do 
partido ano passado, fez, que acredita que contribuiu o máximo que pode, que quer desejar ao 
Jair, líder, novo líder, um sucesso nesse ano, que também quer desejar à Ieda, a presidenta da 
Câmara de Vereadores, que tenha um ano bastante trabalhoso, que sabem, mas que consiga 
conciliar a questão do Executivo com o Legislativo e também com o Judiciário, que quer desejar 
um bom trabalho. Enalteceu que gostaria de dizer que como vereador, está no seu terceiro 
mandato, que sempre teve postura e assim vai continuar, que quer ser fiel ao seu partido, quer 
ser fiel aqueles vereadores que sempre tiveram juntos e sempre respeitando a posição de cada 
um e que como vereadores, quando fizeram o juramento, tem que ter consciência que são 
vereadores do Legislativo, do município, não dum bairro, e que também tem que separar e 
sempre soube separar a questão partidária, o embate político da questão pessoal, que aqui muitas 
vezes tem adversários políticos, mas não inimigos, e assim que quer continuar. Falou que então 
quer desejar a todos que os vereadores, a comunidade, que venham pra assistir, que sugira, 
apresente propostas, porque assim que o município vai crescer, porque tem que fazer a crítica e 
também a autocrítica, que não adianta só criticar, que tem que apresentar proposta, então é assim 
que pensa e assim que vai trabalhar. Ver. Rodrigo Aveiro saudou todos os presentes. Destacou 
que a importância da participação da comunidade, das pessoas aqui da cidade a vir aqui cobrar, 
prestigiar e saber também o que está acontecendo, que tudo passa pela Câmara de Vereadores e 
que teve uma grande experiência nesse ano de dois mil e dezessete, pela primeira vez fez parte 
do Legislativo, que é o poder que emana do povo, que está aqui para representar o povo. 
Ressaltou que quer dizer também que estão com as portas de gabinete do PT abertas para todos, 
para sugerir melhorias, alguma demanda que for necessária também possa procurar, lhe 
procurar, seu assessoramento ou qualquer um dos vereadores, que estão sempre à disposição, 
que quer parabenizar o vereador Jair também pelo grande trabalho em dois mil e dezessete aí. 
Disse que então quer dar uma falada um pouco também sobre a questão do transporte que a 
cidade vai pra vinte e seis anos e ninguém teve coragem política de encarar esse desafio, e que 
realmente é um grande desafio, está acontecendo no transporte público, que tem aí ônibus com 
mais de vinte anos, sucateados, chove dentro, duas roletas que são inviáveis às pessoas idosas, 
pessoas com deficiências, mulheres gestantes, crianças, enfim, que sabe que existiu sérias 
dificuldades como tiveram, não só ele como todos vereadores, ao Ministério Público, reuniões 
com as empresas, Metroplan, ViaNova, e não precisa criar um bicho-de-sete-cabeças, que 
esperou nove meses para nascer, que tem que ter paciência aí que tudo vai acontecendo vai 
desenvolvendo melhorias para a cidade. Explicou que vê que tá com uma proposta do Executivo 
de melhorar aqui o transporte público, tiveram várias audiências públicas, teve duas audiências 
públicas, que solicitou até a todos que fiquem atentos à essas audiências públicas, que 
participem, venham colocar sugestões, opiniões, o que pode ser melhorado, o que tá ruim, pra 
construir junto, que acredita que agora dentro de um mês já terão mais uma audiência pública, 
assim como tiveram nessa Casa, já tiveram nos bairros, tiveram aqui no Centro, tiveram uma lá 
no Berto Círio, e que a pauta também não é só segurança pública, é também transporte, 
segurança pública também tá cada vez pior no estado, no âmbito geral, mas que o transporte 
público hoje tem aí cinquenta e seis linhas dentro do município, que na verdade nunca teve um 
transporte público, que sempre tiveram um transporte intermunicipal, sempre foram muito 
dependentes de Canoas, para os estudos, questões de trabalho também, que a cidade vem 
crescendo aos poucos e continua sendo dependente Canoas, que ainda hoje estava vendo ali os 
relatórios, tem mais de nove mil pessoas que circulam, entre idas e vindas, nessa relação 
intermunicipal, que só que dentro do município temos cinco mil pessoas e dentro dela só dentro 
do município mil e quatrocentos são crianças, são adolescentes, são jovens que dependem do 
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transporte público para se locomoverem, para chegarem às suas casas e até as suas escolas. 
Alegou que então tem que ter um pouco dessa consciência de que também não pode chegar e 
dar um carteiraço e peitar tudo e trancar, que não quer a ViaNova, que não quer a Metroplan, a 
coisa não funciona bem assim, que tem que fazer estudos, planejamentos, junto com o 
Executivo, discutir e buscar soluções para o transporte, que não é a hora de agregar mais 
prejuízos para o cidadão desse município, que é bem consciente disso, que acredita que esse 
projeto que hoje entra mais uma vez nessa Casa é um projeto inconstitucional que não pode 
partir do Poder Legislativo, que não adianta hoje pegar e dizer: ‘vamos aprovar o projeto’, 
porque esse projeto só pode partir do Poder Executivo, que o Poder Executivo entende da 
melhor forma está sendo feita, que é através dos estudos com a rede La Salle, que está fazendo 
no município através das audiências públicas para construção dessa melhora do transporte, que 
hoje apresentaram um projeto que achou bem interessante, que hoje tem cinquenta e seis linhas 
municipais, que esgotou um pouco o seu tempo, então quer vir aqui explanar um pouquinho 
mais o que está acontecendo. Ver. Paulo Vargas saudou os presentes. Afirmou que em cima da 
fala do vereador Pedal quer dizer que tentaram de todas as formas, como vereadores, e que são 
muitas vezes mal interpretados em função de lá na frente não conseguir êxito com os pedidos 
de providências, as indicações, o que fazer se estão na mão do Executivo Municipal, às vezes 
se questiono que poder tem um vereador, até onde a legislatura desse país tem poder, que os 
próprios vereadores estão sendo vítimas do sistema arcaico de um país retrógrado, aonde pecam 
todos os dias quando esperam uma melhora na conduta dos políticos desse país. Frisou que o 
caso do transporte público de Nova Santa Rita é um exemplo, isso não era para existir mais, 
principalmente em grandes metrópoles a qual vivem, na Grande Porto Alegre, estado do Rio 
Grande do Sul, que uma das maiores arrecadação do Brasil, vivenciando o que tem vivenciado 
nesses vinte e cinco anos de um transporte público extremamente precário e que se tornou junto 
a isso nocivo a uma comunidade, aonde colocaram uma segunda roleta por causa dos malditos 
impostos que tem que pagar, mas tem duas passagens a municipal e a intermunicipal, que tem 
que ter diferença, o tributo tem que ficar no município, quinhentas justificativas sem nenhuma 
solução dada à comunidade, que um ano se passou e agora estão novamente conclamando que 
exista uma solidariedade, uma preocupação do Executivo, junto ao pedido desses onze 
vereadores que estão sendo cobrados lá fora e não estão conseguindo elaborar um plano 
estratégico pra contemplar a comunidade com um transporte de qualidade. Disse que fica aqui 
o seu descontentamento em voltar novamente no ano de dois mil e dezoito com o mesmo 
assunto, desgastando essa Casa, criando animosidade entre muitos servidores dessa Casa, que 
os vereadores se incluem a ele, em função de uma pauta que já teria que ter sido chamada o ano 
passado. Ver. Milton Remelink saudou todos os presentes. Enfatizou que em dois mil e 
dezessete foi uma luta grande, chegou em março, mas com sonho, o maior sonho era ser um 
vereador dentro de Nova Santa Rita, que nunca prometeu nada a ninguém que eu não pode 
cumprir, que é de ouvir as pessoas lhe cobrar e cobra da prefeita ou secretários, que muitas 
vezes lhe atendem, muitas vezes não lhe atende, mas espera de ver, que dois mil dezoito tá 
entrando, que agradece a Deus de tá no meio do povo e dos vereadores, às vezes a sua pega, 
mas que são seres humanos e respeitam todos eles, que não tira a razão dos outros partidos, 
infelizmente o partido venceu que foi o PT, o PMDB, o PRB e o PDT, que o trabalho foi bom 
da prefeita, porque senão ela não tinha se elegido de novo. Contou que os vereadores nos bairros, 
jamais tem medo, que pessoal lhe chama vai mesmo não conseguindo fazer, que não vira a cara 
pros outros, como diz o gaúcho, que quer não ser um vereador do mandato só, quer ajudar o 
pessoal em Nova Santa Rita, em Santa Rita, como eu já ajudou, se orgulha chegar nos bairros 
e conseguir pra comunidade, ajudar, ir no secretário e na prefeita e mandar eles fazer, que os 
outros partidos tem que falar, vão abater, quem sabe um dia esse mundo dá uma volta e eles vão 
entender, que não é de trair, não é traíra, que é do PMDB, mas é coligado e defende a prefeita, 
como defende os vereadores, quatro partidos, que não vai votar a favor do PTB, que vai trair o 
partido, que com ele não existe, não é de dar tapinha nas costas, que saiam aí, que se quiser lhe 
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falar, lhe cobrar, chegando com educação recebe. Afirmou que por isso que diz, vão abater, vão 
se falar que o vereador sai daqui e a verdade é essa, que eles saem lá fora, o município é pequeno, 
quatro cantos eles falam: ‘Cabeludo, tem vereador de ti’, deixa que eles falam, que enquanto 
eles falam faz e eles sabem que faz, que corre atrás, o cara fala isso é um cara bom falando dos 
outros vão chegar lá, não chega, que o povo não é mais bobo, se prometer vai cumprir, se chegar 
e dizer que consegue aqueles públicos é verdade, que conseguiu praquele bairro, não tá 
mentindo, e os outros vão lá e vão falar, quem sabe amanhã ou depois sai a verdade. Citou que 
por isso que diz, PT, PMDB, PRB e PDT tem que votar unido, que não vão trair a prefeita, claro 
que não, ela tá fazendo e fazendo muito bem e vai fazer melhor e vão lançar o candidato a 
prefeito pra ganhar, se não se eleger é sinal que não fizeram, mas que o povo tá vendo o dia a 
dia. Salientou que esse transbordo, tá com ódio disso aí, aquele diz que diz que não resolve 
nada e tem que resolver, que os onze vereadores tão cobrando deles, que eles tiveram hoje ali, 
já tão baixando a crista, dizem que vão tirar a roleta, que vai vim ônibus novo e tudo, mais 
porquê, porque tão apertando no calo deles e vão apertar muito mais, porque o povo precisa, e 
se não fosse o voto do povo, não teria nenhum dos onze vereadores aqui. Ver. Jocelino 
Rodrigues saudou os presentes. Declarou que como o assunto hoje, e a comunidade veio 
ansiosa, é a questão do transporte público, a comunidade sempre espera um posicionamento do 
vereador, e como posicionamento, que como entrou com a indicação junto com o vereador Alex, 
que isso não é traição, e quer dar os parabéns para os vereadores que vem na tribuna defender 
partido, porque partido não se salva um, que vê nas mídias todo dia, não se salva um partido, e 
o povo é peteca na mão de político, que tiveram sim a oportunidade, o ano passado, sim, e 
votaram sim e se voltasse o ano votariam de novo, a base votaria toda ela de novo só questão 
de transbordo, mas que tiveram um ano, dentro desse um ano a prefeita comprou carro novo, 
criaram secretarias, o orçamento aumentou, tiveram estrutura, contrataram empresas que 
custam mais de duzentos mil, vai custar pra comunidade, sobre mobilidade urbana, que não tem 
só a questão do transporte público, que é questão de mobilidade urbana, isso não é uma questão 
de traição, que isso não é a questão se trair a prefeita, porque o bom trabalho da prefeita tá na 
rua, porque nunca tiveram uma prefeita na rua, nunca tiveram uma prefeita encarando a 
comunidade como tem, mas que não é por isso que irão aceitar tudo assim. Afirmou que entrou 
sim com a indicação com o vereador Alex, e se o projeto sim hoje para que questão do 
transbordo, que não é contra o PT, não é contra a base, mas é a favor do povo que durante um 
ano sofreu na mão dessa ViaNova, que vieram aqui na audiência pública junto com a Metroplan, 
disseram que iam sim recuar a segunda roleta, disseram que iam sim tirar a segunda roleta, 
disseram para o povo aqui que eram contra a retirada da parada e aí agora, pra surpresa, não foi 
feito nada, cadê os ônibus, cadê a melhoria dos ônibus, a comunidade tá esperando, o aumento 
da passagem veio, cadê, o que os vereadores vão apresentar pra essa comunidade, vão fazer a 
mesma coisa que os outros fizeram, que não respeita os colegas que passaram pela Casa, mas 
aqui quando pessoal renovou e oito vereadores queriam uma atitude diferente e essa atitude vai 
ser diferente, que pelo menos a questão por esse vereador. Alegou que então aqui quer agradecer 
a comunidade que se faz presente, que quer agradecer de coração, espera que durante o ano a 
comunidade visite o gabinete, converse olho no olho com o vereador, que não fique só no 
Facebook dizendo que vereador não anda de ônibus, porque esse vereador anda de ônibus, que 
se sair da frente do Facebook vai ver que esse vereador anda de ônibus, não só esse como tem 
outros vereadores aqui que também andam de ônibus, que também usam o SUS e que também 
usam o serviço público, mas que olhem olho no olho, saia de mimimi de Facebook, venha 
conversar, porque o povo tem que sair beneficiado, que estão aqui para servir, não para ser 
servido, que então visitem os gabinetes, tanto da oposição quanto tá ocasião, visite a prefeita, 
terça-feira a prefeita tá lá recebendo a comunidade, que nunca disse não pra ninguém, todos 
problemas são ouvidos, na melhor maneira possível é atendido, que então vão aproveitar isso 
aí, vão dialogar, vão tentar fazer uma Nova Santa Rita melhor, porque o Brasil tu vê aí como 
está, não só através de mídias, que vê no dia a dia, vão lutar aqui os onze vereadores, que tem 
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a questão da saúde, tem a questão da educação, tem questões de segurança, que isso que o 
serviço público tem que cuidar, isso que o serviço público tem que cobrar, que são legisladores 
e fiscalizadores, que então aqui conta com o apoio dos onze vereadores. Ver. Renato Machado 
saudou todos os presentes. Relatou que como o tempo agora, nesse espaço pra falar de uma 
pauta, vai falar um pouco também, aqui hoje a pauta maior da Câmara é sobre o transbordo, 
que dizer que sempre teve uma posição muito clara com relação ao transbordo, sempre se 
posicionou do lado do povo, contra outras boas, contra tudo o que vem acontecendo nessa 
cidade, que gostaria aqui também de deixar registrado, e desejar a presidente um bom ano de 
trabalho, seus colegas vereadores também, porque aqui não são inimigos de ninguém e sim 
defendem ideologias muitas vezes diferentes, respeitando sempre que cada vereador, mas que 
não deixando também de colocar o posicionamento, que como vereador dessa Casa no seu 
quinto mandato, hoje é o primeiro dia de trabalho depois do recesso, seu décimo oitavo ano, 
dezoito anos de trabalho nessa comunidade, e que sempre teve um posicionamento e sempre se 
posicionou com relação a tudo aquilo que acha que é bom pra comunidade ou não é. Disse que 
vieram batalhando em conjunto com os vereadores desde o dia nove de janeiro de dois mil e 
dezessete, buscando o Ministério Público, buscando parceria, que fizeram audiência pública 
muitas vezes, que quer deixar registrado que foram enganados aqui na última audiência pública 
que teve nessa Casa no dia vinte e oito de dezembro, aonde pediram que resolvesse a questão 
da parada de ônibus em Canoas, que ouvisse a comunidade pra que pudesse então decidir o que 
era melhor pra comunidade, que pra surpresa tiveram acesso a um e-mail da Metroplan 
comunicando no dia dezoito do doze, já comunicando e autorizando a transferência das paradas 
em Canoas, que então senhor Danilo da Metroplan, que perdeu toda a moral que ele tinha em 
Nova Santa Rita, dos moradores de Nova Santa Rita, porque ele veio nessa Casa e mentiu pro 
povo e aqui tem que ter a integridade de mostrar e falar, que ele veio, oficializou o presidente 
da Casa pra que fizesse audiência pública pra discutir o assunto, mas já tava tudo resolvido 
entre a Prefeitura de Canoas, a Prefeitura de Nova Santa Rita, a Metroplan e a ViaNova. Frisou 
que portanto, os tiraram pra bobo, achando que a Câmara estando em recesso não ia se reunir, 
e aqui tavam os vereadores atendendo a comunidade, buscando expectativas de resolver esse 
problema que tava acontecendo na cidade, que eles acharam que não iriam se reunir, e no dia 
vinte e oito de dezembro fizeram audiência pública e ficou determinado que não mudariam de 
lado a parada de ônibus em Canoas e assim eles não deram nem bola porque já tinham acertado, 
em reunião de bastidores, Prefeitura de Nova Santa Rita, Prefeitura de Canoas, Metroplan e 
ViaNova, que quando fala Prefeitura de Nova Santa Rita são omissos em relação ao transporte 
público, porque o Executivo não se manifesta nunca com relação ao transporte no município, 
porque faz acordo, faz reuniões escondidas do povo e tem o dever e o direito de mostrar aqui 
nessa Casa a verdade. Falou que tem aqui, e quando falo isso falo com convicção, que tem um 
convênio que vence agora dia vinte e três, essa semana, do Município com a Metroplan, que se 
for digno o nosso Executivo, se tiver moralidade pra isso, cancela esse convênio, se for de 
palavra registrada em ata aqui nessa Casa dia vinte e oito de dezembro, que a Metroplan diz 
que nada foi cumprido do que havia sido acordado com o Município e que nada aconteceu, que 
portanto está rompido o convênio do Município com a Metroplan, palavras do senhor Danilo 
na audiência pública dia vinte e oito de dezembro registrada nessa Casa, que dizem uma coisa 
e fazem outra, mentem pro povo, fazem o que querem e que estão amarrados, Ministério Público 
não fez nada, nada com relação a isso, fizeram uma baita propaganda na RBS TV, no Bom Dia 
Rio Grande, mostrando pro povo que iam fazer a acontecer, que não fizeram nada com relação 
a isso. Alegou que portanto, a última alternativa que tem, teria então, romper o convênio com a 
Metroplan, porque a Metroplan já falou em audiência pública que o convênio tá rompido dia 
vinte e três, que não tem mais convênio, não tendo convênio não tem mais transbordo, não 
tendo transbordo não tem a necessidade da segunda roleta mais, que portanto, espera que o 
Poder Executivo tenha palavra e que não seja renovado o contrato com a Metroplan, porque a 
Metroplan foi clara na última audiência pública dizendo aqui que não tem mais convênio com 
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Nova Santa Rita porque não foi cumprido aquilo que tinha sido combinado, que portanto, eles 
tão brincando com o povo de Nova Santa Rita, mudando de lugar, muitos horários de Nova 
Santa Rita os ônibus não tão mais deixando na frente da Escola Auxiliadora, tão deixando lá no 
Conjunto Comercial, e fala-se, estão estudando a possibilidade que vai ser na rodoviária antiga 
de Canoas o terminal de Santa Rita. Verª. Ieda Bilhalva saudou todos os presentes. Enalteceu 
que hoje é um assunto só, que não conseguiu terminar de concluir ali seus agradecimentos, que 
agradece a população que depositou nela essa confiança, agradece a Deus por estar aqui e 
agradece ao seu companheiro e esposo Édio Bilhalva, incentivador e conselheiro de todos os 
dias. Relatou que o assunto aqui é transporte, que tem hoje uma Administração que tem se 
preocupado e, como disse o colega vereador Gugu, está na rua, uma prefeita que está na rua, 
uma prefeita que tem feito o que não se viu nos últimos vinte anos nessa cidade, uma prefeita 
que tem construído tanto na educação, quanto na saúde, como no transporte, que estão sim 
preocupados com o transporte, e como disse o vereador Renato, que não devem mentir para 
comunidade, é muito ruim quando usa uma tribuna popular, uma tribuna na Câmara de 
Vereadores para mentir para comunidade, que acredita que como vereadores que fizeram um 
juramento da Constituição Federal tem que cumpri-la, que está, que desde o seu dia dois de 
janeiro, primeiro de janeiro de dois mil e dezessete, que assumiu essa Câmara, que fez um 
juramento perante a Constituição Federal, e perante essa constituição vai seguir seus passos. 
Alegou que apoia a prefeita, apoiam sim, possuem um projeto junto com a prefeita Margarete, 
construíram um projeto junto de quatro partidos que se elegeram, construíram juntos um projeto 
de educação, transporte e saúde, que onde se vê a cada dia uma obra, a cada passo que se dá se 
vê uma construção desse projeto, que estão aqui por um projeto e não por partidos, estão aqui 
por um projeto que a comunidade precisa, de um projeto íntegro, porque se tiver só transporte 
e não tiverem educação não adianta, se tiverem só a educação e não tiverem saúde não adianta 
para comunidade, que tem sim que fazer um programa íntegro, um projeto íntegro, que é isso 
que o governo tem feito, que defendo sim. Falou que tá atrás desse transporte público, tem se 
reunido com os gestores desse Município, que se reuniu também com o Ministério Público, só 
que o seu mandato é um pouco diferente, que não gosta muito de fazer postagens dessas suas 
correrias, digam assim, atrás desses projetos, que gosta de trabalhar numa linha de ir lá e buscar 
e quando o projeto tiver aqui mostra, então essa é a sua maneira de trabalhar e essa vai ser a 
maneira de continuar fazendo, que tem hoje sim um projeto aqui na Casa, que recebeu agora 
um parecer do Igam, que é o instituto de auxílio aos vereadores a qual a Câmara paga 
mensalmente para eles darem aqui a orientação jurídica, que o Igam hoje que lhe passou a 
seguinte orientação jurídica desse projeto que hoje tramita pela terceira vez e que os vereadores 
insistem que é inconstitucional, assim sendo, sendo assim a proposição se apresenta inviável, 
vez que o transbordo se relaciona diretamente com a prestação de serviços de transportes 
coletivos. Ver. Alexsandro Ávila enfatizou que atenciosamente escutou o pronunciamento de 
cada vereador, escutou quando a presidente, a vereadora Ieda, falou que o vereador Renato do 
partido do PTB veio aqui e mentiu, que jamais esse partido veio usar essa tribuna para mentir, 
jamais esse partido veio aqui e tentar prejudicar qualquer vereador, sim tentar ajudar pra que 
vote e tenha personalidade, que vote pelo povo, ajude o povo, que jamais esse partido vai usar 
essa tribuna pra mentir, porque a comunidade ela tá hoje muito mais atenta do que antigamente, 
que então não venha à essa tribuna usar e querer denegrir um vereador, como também vê, como 
também vem à essa tribuna escutar o vereador Cabeludo vim aqui defender a prefeita, que 
concorda que o vereador tenha que defender a prefeita porque ele faz parte da base do governo, 
mas quando vê o vereador Gugu vim aqui mostrar personalidade, mostrar que vai trabalhar pelo 
povo, que aí vê um vereador do mesmo partido dizendo que ele é traíra, que ele não trabalha 
pelo povo. Falou que acha que, em primeiro lugar, quando se candidata, tem que ter 
personalidade, vereador tem que ter caráter, tem que ter personalidade, que vim aqui e realmente 
trabalhar pelo povo, não usar essa tribuna aqui pra enganar o povo, pra achar o que é melhor 
pra vir aqui dar justificativa, que não tem justificativa, um ano quem usa o transporte público 
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tá sofrendo, um ano esse vereador vem peleando e tentando ajudar a cada usuário do transporte 
público foi tirado pra bobo pela Metroplan, tirado pra bobo pela ViaNova, que foram ao 
Ministério Público não resolveu, o promotor bateu na mesa e não saiu do papel porque eles não 
escutaram promotor, que então dessa forma o vereador tem que ter caráter, tem que ter postura 
e hoje é o dia de dizer: ‘eu sou pela comunidade, eu sou pelo certo, tenho postura, trabalho pela 
prefeita, mas eu luto pelo que é certo’, que se a prefeita não teve a responsabilidade de puxar 
pra ela esse transporte público, pra melhorar o transporte, que acha que é a hora do vereador, 
inconstitucional ou não tem seu perfil, que tem responsabilidade, que hoje vai votar, isso vai 
ser encaminhado pra prefeita, se ela não tomou responsabilidade ela vai ter que tomar, se ela 
vetar vai voltar pra essa Casa, mas ela vai saber que ela tem que cumprir o seu compromisso 
que é fiscalizar o transporte público e isso não tá acontecendo, que agora vê o vereador aqui um 
denegrindo o outro, não puxa responsabilidade, mostra que tem que votar pelo povo não, se 
enganar, querer dizer que não tem, que é traíra, que o outro tá mentindo, que não tão mentindo 
não, tão falando com o coração, tão falando a verdade, porque os usuários do transporte público 
quer, ele quer isso, hoje é o caráter de cada vereador, que cada vereador se posicione, ou é do 
lado da comunidade ou não é, é só isso, não tem que aqui justificar se o vereador Alex é louco, 
é gritão, mas é do coração, é verdadeiro, que sai na rua e aperta a mão de cada um que usa o 
transporte público com vergonha na cara porque não mentiu pra ninguém, que tentou o melhor 
durante um ano e vem batalhando, então essa é a hora, que pede, respeita cada um, mas que 
votem com personalidade, que hoje votem pelo povo, hoje mostre que deram um voto de 
confiança com a prefeita, com o secretário, mas que realmente não funcionou, eles não 
trabalharam, a Metroplan é advogada da ViaNova, que ela vem defender a empresa quando ela 
tinha que fiscalizar, então chega, pra que isso, que vão deixar o povo sofrendo por quanto tempo, 
então se é inconstitucional o projeto, beleza, mas que vão votar e mostrar personalidade, quem 
vai ter que resolver é a prefeita, isso é mostrar que trabalha pela comunidade, isso é mostrar 
que tem personalidade, que dá os parabéns pro vereador Gugu, porque tem postura e tem 
personalidade, que isso é admirável, isso vai ser reconhecido perante toda a comunidade, que 
hoje trabalho pelo povo, trabalho pelo usuário do transporte público e cabe à prefeita realmente 
tomar uma posição, realmente rescindir o contrato dia vinte e três, porque a empresa não é 
merecedora, porque a empresa tá fazendo dos usuários do transporte público sofrer, que essa é 
a posição de um vereador que tem personalidade e que trabalha pelo povo, que vai dar os 
parabéns pra cada vereador que fizer essa postura aí, que vai admirar, que vai caminhar junto, 
que mostra que esse vereador trabalha pelo povo e tem personalidade. ORDEM DO DIA: Verª. 
Ieda Bilhalva solicitou a inclusão de um requerimento, no sentido de que seja incluído na 
Ordem do Dia da Sessão Ordinária da presente data, o requerimento para que seja realizada 
uma Sessão Solene em homenagem ao Dia da Mulher, no dia 8 de março, às 18 horas, no 
Plenário da Câmara Municipal. Aprovado por unanimidade. Ver. Renato Machado solicitou a 
inclusão de um requerimento, no sentido de que seja incluído na Ordem do Dia da Sessão 
Ordinária da presente data, o Projeto de Lei Nº 003/2018, de autoria da bancada do PTB. 
Aprovado por unanimidade. REQUERIMENTOS: Verª. Ieda Bilhalva: No sentido de que 
seja realizada uma Sessão Solene em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, no dia 8 de 
março, às 18 horas, no Plenário da Câmara Municipal. Aprovado por unanimidade. 
PROCESSO Nº 089/18 – PROJETO DE LEI Nº 003/18 – De autoria do Poder Legislativo – 
Veda a prática do transbordo no município de Nova Santa Rita e dá outras providências. CCJ – 
Parecer favorável. CFO – Parecer desfavorável. COSP – Parecer desfavorável. Ver. Renato 
Machado solicitou a leitura da justificativa do projeto. Acatado. Os vereadores discutiram: Ver. 
Alexandro Ávila afirmou que esse projeto foi a votação, que vão discutir agora e pede para os 
vereadores que olhem com carinho, não enxerguem cor partidária, enxerguem aquela pessoa 
que realmente precisa do transporte público, aquelas pessoas que vieram aqui com cartazinho 
na mão com setenta anos quando foi trocado aquela parada lá em Canoas, que viram ali a 
dificuldade, que ele e o vereador Leonardo tiveram lá, tentaram fazer com que o prefeito de 



ATA 004/2018    IFD - 10/20 

Canoas, que é do seu partido, tivesse a humildade, reconhece-se o tanto que ele prejudicou o 
pessoal de Santa Rita, mas que esse vereador aqui tem personalidade, cobrou do prefeito de 
Canoas que é da sua sigla partidária, que então nessa hora quando vê o que é certo e o que é 
errado, que não tem que ir por sigla, não vai votar nesse projeto porque foi o PTB, ou não vai 
votar que foi o PT, que quando é bom tem que ter personalidade e votar pelo povo, votar pelo 
que é certo, que isso que cada eleitor que acredito espera hoje. Disse que então, inconstitucional 
ou não o projeto, vão votar, que cabe à prefeita agora cobrar, essa responsabilidade vai sair em 
cima de cada vereadores e a prefeita, como não fiscalizou durante um ano, não ajudou os 
vereadores, que agora é a hora, é a hora desse projeto chegar lá e ela enxergar que tem que ter 
responsabilidade, tem que ter respeito pelo usuário do transportes públicos, e que cada vereador 
vai ter a coragem de sair pra a rua e dizer: ‘não, eu votei a favor do usuário’, porque um ano foi 
enrolado pela Metroplan, um ano foi enrolado pela ViaNova, que teve um total desrespeito com 
ele e com o usuário do transporte público, e que tem respeito a cada usuário de transporte que 
vem nele e vem lhe reclamar por causa daquela roleta, por causa daquela parada em Canoas, 
por causa do terminal que foi tirado o banheiro, que foi gastado cento e trinta mil e hoje aquele 
usuário tá sem um banheiro, que então todas essas dificuldades, dia de chuva chove dentro que 
nem água, não foi trocado um pneu, todos os vereadores reclamaram. Enalteceu que então hoje 
pede que esqueçam cor partidária, assumam um compromisso com a comunidade, que trabalhe 
por ela e deixa essa responsabilidade a prefeita resolver, o secretário resolver, porque deram o 
voto de confiança, que um ano se passou, isso não aconteceu, que esse vereador veio aqui, 
gritou, implorou, pediu pra que votassem conforme aquelas pessoas queriam, que votaram 
conforme a prefeita queria, votaram conforme o secretário queria, votaram contra a comunidade, 
um ano se passou, que hoje é a hora de assumir esse compromisso e puxar e dizer: ‘não, eu vou 
votar pelo usuário do transporte público’, que é isso que espera, é isso que pede, que não quer 
prejudicar, mas quer que cada um tenha um bom ano e esse é o primeiro passo, que espera aí a 
compreensão e votem pelo certo. Ver. Jocelino Rodrigues frisou que quanto ao projeto, tiveram 
a oportunidade o ano passado, votaram, deram a oportunidade e a ViaNova não cumpriu, a 
Metroplan não cumpriu, que então não poderá ir contra o projeto, e que esse projeto não é um 
apoio à bancada do PTB, esse projeto não é contra o governo do PT, não, que é insustentável 
andar num ônibus do qual exatamente nas condições que os vereadores citaram aqui, ônibus 
quebrado, entrando água dentro, que aí como é que fica a situação do contribuinte que paga o 
salário, como é que fica esse pessoal aí. Comentou que então essa é a oportunidade do Executivo 
fazer uma licitação, trazer uma nova empresa pra que os vereador consigam fiscalizar, porque 
hoje a ViaNova quem fiscaliza é a Metroplan que veio aqui na audiência pública e mentiu pra 
comunidade, que foi lá em reuniões com a base e mentiu pra base também, que então não poderá 
dar esse voto de confiança para a Metroplan, nem pra ViaNova, porque independente do 
governo que a prefeita faça, que independente de como a prefeita age com o povo que a elegeu, 
não vai ser bom o suficiente enquanto tiver a empresa ferrando o governo, que aquela base toda 
que tem o projeto professora Margarete, que hoje está em reeleição, continua ainda inaugurando 
obras, que continua fazendo o trabalho, secretários se esforçando, que fica o pessoal na licitação 
trabalhando, tem uma equipe lá buscando recursos via Governo Federal pra melhorar o 
município, e que vem uma empresa dessas e oferece um transporte público precário pra 
comunidade, com um mapa lindo que vai tudo melhorar, que foi seis anos cobrador e acha que 
o transporte público não poderia piorar, que não teria como e agora descobriu que sim, tem 
como. Ver. Paulo Vargas afirmou que como falou anteriormente, é uma lástima bater 
novamente, inicialmente no ano de dois mil e dezoito, na mesma tecla de dois mil e dezessete, 
que o seu descontentamento não é com relação à Administração, especificamente dita, que não 
é especificamente contra esse ou contra aquela pessoal, e sim como o contribuinte está sendo 
tratado, que é um descaso o que estão fazendo através dessa inércia da burocracia das licitações 
que já deveriam ter acontecido pra resolver esse problema. Ponderou que vivem num município 
que sabe que tem a maior parte ela é interiorana, ela é rural, como escutou aqui outras vezes, 
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que é muito ruim botar ônibus novos aqui por causa que não tem pavimentação, que vendo que 
há uma necessidade de melhorar o transporte público e de inclusão social, também, que não 
tem ônibus adaptados suficientes nas linhas aqui de Nova Santa Rita, que esse descaso que 
estão fazendo não é com os vereadores e sim com uma comunidade de quase trinta mil 
habitantes, que tem que agilizar e acelerar esse processo licitatório, que já lhe falaram que está 
para tramitar, só que passou um ano e nada foi feito e os vereadores estão aqui, que por isso 
pede aprovação de todos. Ver. Jair de Oliveira alegou que vem aqui um pouquinho pra 
esclarecer que aqui não estão, que nem o vereador Gugu lhe antecedeu aqui, que não estão 
votando a favor da ViaNova ou vão votar a favor da ViaNova, ou a favor da Metroplan, que é 
o contrário, que vão votar a favor o povo, porque esses cara que tão aí da ViaNova, dessa 
empresa aí não podem continuar aqui, que não quer eles aqui, que agora se votar ao contrário 
eles vão continuar ali, o que eles vão fazer é só, que nem é isso que tá no projeto tirar a segunda 
roleta, que eles vão continuar a mesma coisa por mais vinte cinco, cinquenta anos aí. Citou que 
então para melhorar o transporte aqui em Nova Santa Rita tem que ter uma licitação e para ter 
uma licitação, que já tá os estudos praticamente prontos aí, que tem que ter outra empresa aqui 
dentro, senão não vão ter, que é fácil, é fácil de ver, que tá acompanhando ultimamente isso aí, 
se não tiver uma nova licitação então continua como tá, que tiraram a roleta e continua esses 
cacos de ônibus que tão por aí, que o monopólio que tem aqui, já tão sofrendo há vinte e cinco 
anos, que vão querer continuar sofrendo mais, tem que banir com eles aqui do município, como 
é que banem com eles, através de uma licitação, porque não tem transporte municipal de Nova 
Santa Rita, que tem aqui intermunicipal, e como é que uma empresa vai entrar aqui se fizer o 
contrário, que agora que tão chegando lá. Salientou que o projeto, que nem concorda com 
vereadores a justificativa e tudo aqui, mas que o projeto também tem uma grande falha aqui no 
artigo sexto: ‘compete a Secretaria de Indústria e Comércio a fiscalização e autuação da infração 
cometida pelos empresários infratores’, que não é, não é isso aqui, não é que tá dizendo, não é 
Indústria e Comércio que fiscaliza o transporte público aqui, quem deveria fiscalizar é Obras. 
Ver. Renato Machado declarou sempre foi bem claro com relação ao projeto do transbordo, se 
posicionando sempre, votando contra o transbordo no município e o seu voto também vai ser 
favorável ao projeto que veda a prática do transbordo no município de Nova Santa Rita e da 
outras providências, porque entende, e aqui viu alguns colegas vereadores falando que passou-
se um ano, não, que passou-se dois anos, porque esse contrato que vence amanhã já foi renovado 
por um período, que era um ano mais um ano, então não são um ano, são dois anos que tiveram 
o tempo suficiente pra ajustar a necessidade de melhoria do município e nada fizeram, que 
quando vieram nessa Casa, quando os enrolaram e mentiram. Alegou que então tem que mostrar 
agora, e aqui todos os vereadores estão de parabéns porque todos foram ao Ministério Público 
juntos, onde assinaram todos em conjunto pelo fim do transbordo, e que não foram respeitados, 
que então tem que mostrar agora pro povo, pra ViaNova, pro Executivo e pra Metroplan que a 
Câmara de Vereadores aqui em Nova Santa Rita sim, que tem uma função importante, porque 
senão vão ser os bobos da corte que fizeram, fizeram e fizeram e ficou só em reunião e virou 
em pizza, e não resolveram nada. Disse que por isso o seu voto é a favor do projeto proibindo 
o transbordo e aí sim vão chamar a Metroplan que tem as unhas compridas, a ViaNova, pra vim 
negociar e resolver a situação, porque não tem acordo, que eles vêm aqui conversam e mentem 
como mentiram, inclusive a Metroplan mentiu nessa Casa e nada foi resolvido. Afirmou que 
portanto, tem que ter a postura digna de vereador de verdade, não dizer que tão ao lado do povo 
e votar contra o povo, que tá ao lado do povo e vai votar pro povo, o povo não quer transbordo, 
que todo mundo sabe que o transbordo não deu certo em Nova Santa Rita, portanto continuam 
insistindo ainda com o tal do transbordo que não funciona, que os vereadores tem que mostrar 
posição, porque foram eleitos, porque representam o povo, que é com o voto que se define, e 
se o voto nessa Casa, que espera que os vereadores possam votar nesse projeto, portanto, acabar 
com o transbordo e sim, já notificar a empresa ViaNova pra que seja arrancadas aquelas roletas, 
que se não tem transbordo não precisa daquelas roletas, que esse é o seu posicionamento, essa 
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é a sua postura como vereador dessa Casa até o último dia de mandato, tendo postura e olhando 
na cara de cada um e andando de cabeça erguida na cidade dizendo que sempre foi contra o 
transbordo porque não funcionou, que só os vereadores podem tomar uma medida pra que 
possam resolver a situação, que se deixar eles prorrogam por mais três meses, mais três meses, 
e vão continuar enrolando o povo e o povo continua sofrendo, pegando ônibus com chuva, 
chovendo dentro dos ônibus, pegando ônibus atrasado, superlotados, e o povo que paga a 
passagem cara no município. Frisou que portanto, acha que chegou a hora de dar um basta, 
porque faz mais de anos que reuniram nessa Casa e até agora levaram ao poder, ao Ministério 
Público que também não resolveu a situação de Nova Santa Rita, portanto acha que precisam 
mostrar a cara agora como vereadores e mostrar o posicionamento, votar nessa lei, aprovar, 
derrubar o transbordo, acabar com o transbordo e que volte, arrancando as roletas, que volte o 
transporte normal como era antes, que sempre funcionou com linha direta pra Canoas e agora 
porquê, tentaram o transbordo porquê, se não funcionou. Ver. Ildo Maciel da Luz relatou que 
vem até a tribuna porque sempre teve posição e, primeiro lugar, o projeto é inconstitucional, 
que isso que tem que ter presente, não é vereadores que vão criar lei aqui na Câmara sabendo 
que essa linha intermunicipal é a Viação de Montenegro que é a dona, e que cabe aos vereadores 
aqui, e sabendo que tem bastante vereadores aqui que fazem parte do Governo do Estado, que 
é criar coragem de ir lá no Governo do Estado que manda na Metroplan e dizer que tem uma 
posição, que querem que seja mudado sim a questão do transporte do município, porque sabem 
que na região metropolitana o único município que não tinha sido colocado em prática o 
transbordo é Nova Santa Rita. Enfatizou que então vota contrário a esse projeto e diz o porquê, 
que os vereadores aqui falaram da questão do paradão lá de Canoas, que quem que mandou tirar 
de lá, foi o PTB, não foi a prefeita Margarete, que vereadores aqui votaram contra sim o projeto 
lá de Berto Círio pra construir um terminal lá pra população, então não tá votando contra 
população e também não tem vínculo nenhum com essas empresas, que é parceiro como 
vereador de pressionar o Governo do Estado junto à Metroplan e que aqui tem vários vereadores 
que fazem parte do Governo do Estado e várias pessoas que trabalham no Estado que acha que 
tem que ter uma iniciativa de marcar uma reunião com o Governo do Estado, Metroplan, pra 
resolver esse problema, porque não cabe aos vereadores ficar aqui se chutando, se magoando. 
Ver. Rodrigo Aveiro citou que a situação então do transporte público já vem há muito tempo 
se arrastando aí no município, que se criei aqui em Nova Santa Rita e sempre foi essas carroça 
velha aí que já tem mais de vinte anos, que acessibilidade tá bem complicada, essa segunda a 
roleta veio para atrapalhar bastante como já comentado e outras, enfim, inúmeras coisas, mas 
que assim também pensa que a dificuldade que as pessoas vão ter se não tiver um ônibus amanhã 
para andar aqui dentro do município. Falou que nunca tiveram uma linha municipal e sim linhas 
intermunicipais, pra quais as concessões são da empresa Viação Montenegro, e que precisa sim 
criar essas linhas municipais, não com cinquenta e seis linhas que existem hoje não, que acha 
que tem que ser no mínimo umas cento e vinte linhas circulares, no mínimo de quarenta em 
quarenta minutos, uma passagem integrada de preço único, um preço justo, ônibus com melhor 
acessibilidade, ar condicionado. Comentou que não adianta vim aqui arrumar problemas, que 
esse transbordo é completamente inconstitucional, que quando fez meu juramento lá não fez 
pra tá enganando ninguém e nem tá fazendo politicagem, que quem não quiser votar mais nele 
não vota, mas vai fazer o que é da legalidade, e não adianta vir aqui gritar que faz e acontece e 
na hora de votar a favor das melhorias votar contra essas melhorias, como foi lá do Porto da 
Farinha, na pavimentação do Porto da Farinha, na construção aqui do posto de saúde aqui no 
Centro, entre outros, e que tem mais, não é só isso, do paradão lá do Berto Círio, que não foram 
eles que votaram contra, que tá buscando melhoras para o transporte público, que não quer ver 
aquele pessoal no barro todo dia lá, com água na canela. Rejeitado por cinco votos contrários e 
quatro favoráveis. Ver. Renato Machado solicitou a inclusão de um requerimento, no sentido 
de que seja incluído na Ordem do Dia da Sessão Ordinária da presente data, a indicação do Ver. 
Jocelino Rodrigues e Ver. Alexsandro Ávila, no sentido de que não seja renovado a contratação 
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do convênio da Prefeitura Municipal com a Metroplan, que tem por vencimento o dia 23 de 
fevereiro de 2018. Aprovado por unanimidade. Ver. Alexsandro Ávila e Ver. Jocelino 
Rodrigues: No sentido de que o Poder Executivo não realize a renovação do Convênio entre a 
Prefeitura Municipal e a Metroplan, que vencerá no dia 23 de fevereiro 2018. Os vereadores 
discutiram: Ver. Alexandro Ávila declarou que vem à essa tribuna meio desanimado, porque 
tem a boa intenção de ajudar, aonde vê aí os vereadores não entendendo dessa forma, já que os 
vereadores não foram favoráveis ao projeto, que agora essa indicação aonde mostra que esse 
contrato dia vinte e três vai ser rompido por uma empresa que não prestou um mínimo de 
respeito com usuário, mínimo respeito com os vereadores, que agora quer ver aqui, agora vai 
mudar, que vai olhar pros vereadores que votaram contra o povo, contra o projeto e vai olhar 
pra eles e vai perguntar: ‘vocês querem renovar o contrato com uma empresa que não presta’, 
que quer saber agora se os vereadores vão votar na indicação agora pra dar a concessão pra essa 
empresa, renovar o contrato com uma empresa que não respeita vereador, não respeita o usuário, 
não respeita promotor público, não respeita nada, que aí quer perguntar pros vereadores se a 
postura deles é de votar pra uma empresa de uma forma dessa aí, que só tá aqui perguntando, 
não é delegado de polícia nem investigador, que tá só perguntando, que continua na indicação, 
que quer que os vereadores tenham agora a mesma postura e hoje, agora, confirmem se vão 
votar numa empresa que não dá a mínima pro usuário do transporte público, a mínima pros 
vereadores, a mínima pro promotor, agora esses vereadores vão votar, que quer ver a postura, 
quer ver como é que vão votar, então é dessa forma que vem à essa tribuna mais uma vez, que 
no projeto já vi que foi goela abaixo, a toque de caixa. Ver. Jocelino Rodrigues alegou que 
como não foi aprovado o projeto, que pede ao menos, então, que aprove a indicação pra que 
chega até o Executivo, porque é insustentável, que vão passar mais um ano fazendo audiência 
pública aqui, a Metroplan vindo aqui, a ViaNova vindo aqui e não dão resultado pra comunidade, 
que então pede a colaboração de todos os vereadores dessa indicação para que o Executivo 
possa apreciar com carinho isso aí e não renovar o contrato. Ver. Renato Machado salientou 
que é favorável à indicação, até porque é um regramento como a Metroplan, já frisado por 
alguns colegas vereadores, que não tá nem aí pra vereadores, nem pro município, nem pra 
Ministério Público, nem pra ninguém, que eles são os poderosos de Nova Santa Rita e fazem o 
que querem e não tem ninguém pra frear essa gente, nem a Câmara tá conseguindo, que tem 
que então colocar um ponto final pra que seja rompido esse convênio, pelo menos que se possa 
abrir uma negociação e tirar os poderes que hoje a Metroplan tem. Destacou que hoje a 
Metroplan faz o que quer em Nova Santa Rita, tem parceria com o Executivo, tem parceria com 
a ViaNova, que são tudo amiguinhos, fazem reuniões paralelas pra decidir os assuntos e decide 
sempre o que tem interesse melhor para eles, que é explorar o transporte no município, uma 
qualidade, ruim chovendo dentro dos ônibus, os ônibus superlotados, que todos os dias encontra 
ônibus dentro do município estragado e nada é feito por que são os poderosos, que eles tem um 
convênio que rompe agora, acaba o convênio, dois anos de convênio, que nada foi feito, dia 
vinte e três, que então por isso acha que é importante que os vereadores votem pra que seja 
rompido esse convênio, e pra que possa começar uma nova negociação então pra que possam 
ter êxito nesse processo todo, que até agora, mais de ano batendo e reunindo, e reunindo, e 
reunindo, e nada tá sendo feito. Frisou que portanto, aqui, acha que a indicação do vereador 
Gugu e do vereador Alex é uma indicação boa, correta, que vai ter o seu voto favorável, que 
acredita que a sua bancada toda, o Paulinho também, porque entendem que do jeito que tá não 
pode continuar, que não adianta dizerem que são do lado do povo e se posicionar contra o povo, 
que se são do povo votam pelo povo, o que o povo quer, fim do transbordo, fim da segunda 
roleta, melhores ônibus, que não chovam dentro, cumprimento de horário de ônibus, que é isso 
que querem, é isso que foram no Ministério Público e levam lá uma pauta de quatro assuntos 
pra resolver, que nenhum deles foi resolvido, que portanto seu voto é favorável à indicação dos 
seus colegas vereadores. Ver. Rodrigo Aveiro contou que é muito fácil agora montar 
videozinho, ir pro Facebook, pra internet, falar que fulano foi contra o transporte, transbordo e 
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tal, mas assim, que tem que ser consciente com o que tá fazendo, que não tá brincando com a 
vida das pessoas aqui, tem que ter responsabilidade, que isso tem, não podem eliminar 
simplesmente um convênio e o pessoal ficar nas paradas de ônibus sem ter ônibus pra ir 
trabalhar, sem ter ônibus pra estudar, sem ter ônibus pra ir no médico, que não vão ser 
inconsequente, vão vir, vão apresentar propostas, que não vê os vereadores que tão falando em 
acabar com tudo, vim pras audiências públicas e expor os projetos, as propostas de melhorias 
de crescimento pra cidade. Falou que acredita que menos de trinta dias já estará feito as novas 
audiências e acabar também com esse projeto pra que finalize, que consiga fazer uma licitação, 
uma contratação de uma empresa que sim virá fazer o transporte público municipal, que então 
é contra essa indicação, que acha que essa indicação não vai levar a nada, esse é o seu 
posicionamento. Ver. Jair de Oliveira enalteceu que vem aqui discutir essa indicação, que faz 
um desafio aqui pra quem usa ônibus e pra quem não usa ônibus, que lança agora esse desafio 
aqui, se amanhã votar isso aqui e romper e o povo ficar na parada de ônibus, quem é que vai 
levar esse povo pra trabalhar, que quem que vai levar pra trabalhar, tá lançado o desafio, que 
quer ver quem vai levar pra trabalhar, vim aqui na tribuna é bem fácil, se acabar com isso aí, ao 
menos mais sessenta ou noventa dias ficar aí, e que é contra mais do que isso aí, que já tem ali, 
tem pertinho pros ônibus municipais entrar aqui no município, banir com essa empresa, que vão 
voltar tudo para trás, mas o desafio tá feito, quem que vai levar esse povo, quem que vai levar 
esse povo pra trabalhar, que não tem condições de levar. [Ver. Jocelino Rodrigues pediu aparte. 
Comentou que lançou o desafio de quem é que vai levar o pessoal, que o mesmo pessoal que 
leva o trabalhador lá da Coopan no final de semana que não tem ônibus, é a mesma pessoa que 
leva o pessoal de Morretes aqui de manhã cedo que quer ir e não tem ônibus e é a mesma pessoa 
que pega o pessoal lá em Canoas lá às seis horas da manhã que não tem ônibus pra vim.] 
Destacou que entende, só que assim, tá lançado o desafio, se terminar esse contrato, esse 
convênio com eles, eles não podem, que como vereadores mandam a Metroplan, a polícia 
prender eles, guinchar os ônibus, que eles não podem circular no município, entrar nos bairros, 
que isso tá ali, é lei, não adianta, como é que vão fazer isso aí, são vereadores, vão prejudicar 
toda a comunidade, que agora tá lançado o desafio e vai acontecer isso, então é contrário a essa 
indicação, porque vão deixar o povo sem transporte e não é isso que querem, que querem 
melhorar o transporte público em Nova Santa Rita, então assim, que ninguém tá aqui contra 
povo, ninguém tá aqui pra votar contra esse ou contra aquele, só que não podem fazer essas 
coisas que tá ali pertinho pro transporte, pra dar um pulo, um avanço aqui em Nova Santa Rita, 
que vão voltar tudo atrás. Rejeitado por cinco votos contrários e quatro favoráveis. Verª. Ieda 
Bilhalva solicitou a leitura de com convite, no sentido que a Igreja Mover apresenta no dia 
21/02, às 20h, o espetáculo teatral Esquecer e Crescer, na Rua das Araras, nº 81, Loteamento 
Figueiras. Acatado. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Ver. Paulo Vargas frisou que para ele é 
uma honra poder estar cumprindo o seu primeiro mandato como vereador nessa cidade, a qual 
adotou ela há vinte e cinco anos, que esse tipo de discussão que estão já cansados aqui nessa 
Casa e não tão conseguindo chegar a um consenso diante das expectativas e, principalmente, a 
expectativa da comunidade, que isso lhe deixa muito, mas muito triste, porque é uma política 
da mesmice, aonde não estão encontrando o norte pra atender a necessidade da população. 
Alegou que hoje vivem num país de hipocrisia, de mentiras, um país burocrático, engessado, 
uma política podre, nociva, que está nos causando grande perplexidade dentro das famílias, 
dentro dos lares, em função desse tipo de situação que aqui em Nova Santa Rita não é uma 
particularidade, é a nível nacional, que estão fora de sintonia diante às necessidades reais de um 
povo que tá clamando pela dignidade e o respeito. Disse que fica aqui o seu descontentamento 
diante o que a ViaNova e a Metroplan tem feito por essa comunidade, que estão diante duma 
comunidade que está gritando aos sete cantos do município e nada tem feito pra ajudar, 
audiências públicas, desgastes, questionamento, e assim tem sido, perdas de tempo, de pessoas 
que poderiam estar construindo um novo município e uma nova nação, assim tá a política desse 
país. Ver. Alexsandro Ávila enalteceu que vem usar essa tribuna na Explicação Pessoal, onde 
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aqui agora o assunto é diverso e mostrar o seu total descontentamento com seus colegas, onde 
explanou aqui por de várias maneiras, que eles realmente trabalhassem pelo povo, ajudassem 
realmente o povo, mas que infelizmente um povo que vem há um ano sofrendo e vem sofrendo 
muito mais, mas agora era hora de realmente o vereador mostrar que escutou, que tentou, mas 
realmente não deu, que hoje vai votar com a comunidade e isso não aconteceu. Falou que então 
é lamentável, defendeu uma prefeita, que concorda que tenha que defender, mas quando redes 
sociais aquela Casa de Acolhimento, aquela casa amarela tá ali atirada no mato e a prefeita, que 
foi procurar ela, que quando o marcou uma agenda às onze e meia, ela se retirou onze e vinte e 
cinco, não querendo escutar o vereador, que aí vê vereador aqui dizendo que tem moral, que 
quer cobrar que a prefeito, mas tá ali, a Casa de Acolhimento hoje, as crianças não tem uma 
Casa de Acolhimento, mas tem uma casa ali os leão tomando conta do lado da Escola Fazenda, 
então isso é lamentável. Comentou que quando vê uma prefeita não escutando aquele povo de 
Berto Círio que tinha uma capela, lá em Berto Círio, onde podia enterrar o seu ente querido, 
que a prefeita não escutou aquela comunidade, simplesmente botou uma máquina, desmanchou 
a capela e não escutou ninguém, que então é contrário, se tivesse do lado dela teria vergonha, 
por ela não escutar a comunidade, que teria vergonha, jamais ia caminhar do lado dela se ela 
tivesse fazendo uma coisa errada, que sabe que ela fez várias coisas boas no município, mas 
triplicou arrecadação, que o Chico era quarenta e cinco milhões, ela é cento e trinta milhões, 
sabe o que é isso, um orçamento onde o prefeito trabalhava com quarenta e cinco, então ela tem 
que fazer, se o Chico tinha que fazer, a prefeita Margarete tem que fazer muito mais, que isso 
não tá vendo, quando chega o problema nela ela simplesmente foge da responsabilidade, que 
se fosse vereador da base do governo garante que ia ter personalidade, que ia chegar lá bater na 
porta dela e ia fazer ela escutar aquele povo de Berto Círio, mas que infelizmente não é assim, 
que quando escuta o vereador Jair lhe chamar lá em cima no gabinete, lhe mandar botar o 
projeto, mandar botar a indicação do vereador Gugu e do Alex, dizendo que ia votar junto, que 
ia ter responsabilidade de votar e hoje vê um vereador covarde, que vê um vereador covarde 
que aqui aprovou o que a prefeita queria, que fala nessa tribuna conforme quer, se um vereador 
vem e dá a palavra e hoje ele se mostra contrário, o que ele é, homem sem palavra, sem moral, 
sem caráter, é isso que o vereador Jair do LotPop mostrou nessa tribuna quando foi contra o 
povo, então é dessa forma. Ressaltou que a responsabilidade aprendeu com seu pai, isso não 
aprendeu aqui na tribuna, que não pensa que com ele não tem consequência, com ele tem, quem 
dá a palavra atrás do armário é a mesma coisa que tá aqui, que tem que ter vergonha na cara, 
que tem, que sai ali cumprimenta cada eleitor, fala pros eleitores que votou e vai votar sempre 
do lado do povo, que veio aqui, se despedaçou porque quer atender a comunidade, que quer 
atender o usuário, agora se falar lá no bastidor que vota, que tenha personalidade e vote aqui, 
mostra o que tratou lá adiante, que agora se não tem, não tem caráter, não tem vergonha na cara, 
que esse vereador vem na tribuna e fala, isso não vai poupar, porque se der a palavra vai cumprir, 
então dessa forma que trabalha, como viu o vereador Gugu honrar, onde ele foi lá no gabinete, 
onde conversaram e ele falou que isso não é partidário, tudo bem, que acha que a mensagem 
que tinha que dar já deu, missão cumprida, que esse vereador vai sempre trabalhar pela 
comunidade e assim vai ser, mas que acho que a mensagem, que queria dizer mais uma vez aí. 
Comentou que dar os cumprimentos aí, hoje a Câmara foi toda transmitido ao vivo, tiveram, 
teve um alcance aí enorme e os vereadores aí tiveram a oportunidade de realmente mostrar, que 
não adianta vim aqui nesse microfone e querer falar inverdade, que tiveram a oportunidade de 
mostrar e dá os parabéns vereador Gugu, porque teve personalidade, teve palavra, que isso aí 
tem certeza que aprendeu com o seu pai, trouxe de casa, que não aprendeu aqui, então que isso 
sirva de exemplo que falou hoje, quando se tratar de dar uma palavra que cumpra, mostra que 
tem vergonha na cara. Ver. Jocelino Rodrigues pediu um pouco de paciência também de 
algumas atitudes dos vereadores novatos e que expliquem como realmente que os vereadores 
novatos vão dar evolução ao trabalho, que sendo que os antigos vereadores que não 
conseguiram se eleger e hoje ocupam o cargo de secretário, que hoje os vereadores tem que 
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pedir para antigos vereadores e pré-candidatos pra eles fazer as demandas. Reforçou que quer 
agradecer muito e aqui tem a presença do seu amigo Robozinho, que todas as suas demandas, 
dentro do possível foram atendido na secretaria e dentro do possível, também, sempre foi muito 
bem recebido, que todos os vereadores aqui, mas quando é questão de projeto, seu 
posicionamento foi exatamente a favor do projeto, o remédio é amargo, mas é para melhorar, 
que sabe que se hoje não tivesse mais o transbordo não pagaria mais de três e noventa a 
passagem, que pagariam quatro e dez, não teria mais metade da passagem pro colegial, mas 
também iriam fazer a coisa funcionar, iriam também ter realmente a melhoria pra funcionar. 
Disse que aqui também foi citado na questão de serem Governo do Estado e não da evolução 
da questão da melhoria, lembrando que o governador Sartori tentou extinguir a Metroplan, que 
junto iria extinguir também essas empresas podres que nos atende, e foi barrado pela oposição, 
e por isso não deu andamento, que por isso ainda continuam na mão da Metroplan, e por isso 
ainda a prefeita continua de mãos amarradas sem poder fazer nada, e por isso ainda os 
vereadores da base continuam nessa situação do transbordo. Falou que quer aqui também, que 
hoje não foi a votação, mas um pouco lhe entristeceu, porque qual é a função de um vereador 
além de fiscalizar, além de criar projetos de lei, mas o projeto de lei vai pra lá, volta 
inconstitucional, que muitas vezes uma coisa simples, e entre os três projetos aqui vetado pela 
prefeita vai citar um, dos três de sua autoria, que vai citar um que queria entender se vereador 
só tem que votar nome de rua então, não tem que cobrar mais nada, que é a questão de colocar 
a lista de medicamentos disponível na Farmácia Básica do Município, a qual recurso pro 
Município vem só duzentos mil, o Município desde dois mil e três tem colocado mais trezentos 
mil, ajudando do recurso próprio pra melhorar a comunidade, mas que aqui vetou de colocar a 
lista de medicamentos no site da Prefeitura, que continua vendo sem condições alguma de pagar 
um medicamento e tendo de graça na Farmácia Básica e não é que não tem lá na Farmácia 
Básica, são projetos de medicamentos que tem sim na Farmácia Básica, porque trabalhou lá e 
entrega, inclusive, quando dá, na Farmácia Básica, motoboy, que foi assim que o pessoal lhe 
conheceu, e que vê o pessoal comprando e vai lá e diz que tem de graça na Farmácia, não sabia, 
isso aqui, pra colocar no site, que não é contra o governo, não é contra o povo, é colocar uma 
lista pra informar, que não tem que esconder nada, muito pelo contrário, se o governo tá fazendo 
tem que mostrar, que tem mais de noventa CCs, tem que ir pra rua e tem que mostrar, que tem 
servidor ganhando FG, tem que mostrar, tem que vim aqui na sessão, tem que conversar com 
os vereadores, tem que conversar com a comunidade, porque a boa ação da prefeita não tem 
que ser ficado em porta de gabinete, tem que sair pra rua, na comunidade, pra debater, que hoje 
debateu transporte público, mas nas audiências públicas, quando vieram o pessoal, vieram 
reclamar, que ninguém se levantou manifestando dizendo que tava bom ou que gostaria que 
continuasse e que vereador tá aqui, que é pra representar a vontade do povo, não a minha nem 
a dos vereadores, mas sim do povo, então se a vontade do povo é terminar com o transbordo, 
assim apoia. Verª. Ieda Bilhalva ponderou que fazer uma fala rápido aqui, retornando à tribuna, 
recebeu hoje da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação, gabinete do secretário, uma 
construção da Administração junto à bancada gaúcha, com indicação de trinta e um deputados 
federais e três senadores, que estão comunicando que a Prefeitura está recebendo um trator, 
quatro por quatro, cem cavalos, que então isso é mais uma aquisição da Prefeitura, de um 
trabalho junto à bancada gaúcha e os senadores e os deputados federais. Citou que também quer 
que fique registrado aqui na tribuna que hoje o seu pai que lhe acompanha em toda essa jornada 
e que é um grande incentivador dos seus projetos, hoje tá completando setenta e sete anos de 
vida, lá em Sant’Ana do Livramento, que quero registrar também seu contentamento que 
formou duas filhas no dia vinte de janeiro, formou-se a filha Franciele em direito e a Andressa, 
agora no dia dezesseis, sexta-feira passada, em administração, que se sente como mãe com 
missão cumprida, trabalhando sempre sessenta horas, que conseguiu junto seu esposo, que não 
mediram esforços pra fazer isso. Informou que também não mede esforços para atender a 
comunidade, o seu gabinete está de portas abertas pra todos que quiserem trocar, conversar, que 
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estará a partir de amanhã fazendo visitas nas comunidades, junto às escolas, e só para dizer a 
respeito da responsabilidade, que hoje tem três mil e novecentos usuários do transporte público, 
mil e quatrocentos estudantes e quatrocentas pessoas que usam o transbordo, que então tem 
responsabilidades sim, e com essa responsabilidade que continua esse mandato, que agradece 
a comunidade que se fazer presente e gostaria que todas as seções vocês estivessem aqui. Ver. 
Ildo Maciel da Luz alegou que se sente na obrigação de vir à essa tribuna para fazer alguns 
esclarecimentos em relação a esses projetos que foi reprovado aqui na Câmara de Vereadores, 
que parte do princípio que cada vereador dorme com a consciência que tem, que sempre, nunca 
fez acordo atrás de armário, é um vereador que sempre teve posição e não é agora que vai 
renegar a sua origem, que gostaria de dizer que não tem vergonha de dizer que é do Partido dos 
Trabalhadores, que faz parte do governo da prefeita Margarete, não tem vergonha, que quem 
tinha que ter vergonha é vereadores que faziam parte do governo passado que entregaram o 
Município sucateado, que teria vergonha sim de falar do Chico Brandão aqui, porque quando 
receberam essa Prefeitura, as Obras só tinha uma patrola e tava em cima do cepo, que teve que 
ir lá no Estado negociar uma patrola, juntamente com secretário Rivelino, emprestada, pra vim 
prestar serviço aqui pro Município. Afirmou que os vereadores de oposição, o dia que foi feito 
uma reunião na Câmara de Vereadores lá mostrando o que tinha, o que o prefeito anterior deixou, 
que nenhum foi lá, nenhum foi lá, e sempre trabalharam na contramão, votando contra projetos 
que vai favorecer a comunidade e que diz assim, que se entristece porque foi secretário, foi 
secretário, e se entristece quando uma secretaria elabora um trabalho, executa um trabalho, 
vereador ir lá bater foto e botar no Facebook e dizer: ‘fui eu que fiz’, que o Partido dos 
Trabalhadores, junto com os outros partidos que governam o Município, que tem um 
planejamento de trabalho, não é vereador de oposição que vai chegar e dizer: ‘óh, as máquinas 
que tão lá em Morretes tem que levar lá pra Sanga Funda’, não é. Falou que gostaria aqui de 
dizer que sempre teve posição e agora, daqui para frente, daqui para frente, tem que ser mais 
rígido aqui na Casa, que tem que respeitar a Constituição, não tem que fazer que nem foi feito 
lá em Brasília, que nem tá sendo feito aqui no Estado, governador, vão perguntar, vão perguntar 
pros funcionários públicos se tão faceiro com o salário parcelado, que isto tinha que ter 
vergonha, vão perguntar pra sociedade, e que graças aos partidos de oposição, à população, 
graças esse povo que se manifestou, a Reforma da Previdência não saiu, porque se não ia ficar 
muito triste pro estado, pro nosso país, tirando o direito dos trabalhadores, como fizeram na 
Reforma Trabalhista, e aí tão aqui desfilando, aqui no município, e isso, isso tem que trabalhar 
e tem que dizer pra comunidade, que tem que esclarecer pra comunidade quem o Jair representa 
lá em Brasília, quem o Jair representa aqui no Estado, que não tem vergonha de dizer que fez 
parte do governo do Tarso, que muito trabalhou pelo Estado, que não adianta o governador 
Sartori ficar chorando que não tem recurso, que não tem isso e não tem aquilo, que ele tem que 
levantar as mãos e tem que arregaçar as mangas, ele é político e ele tá com o presidente da 
República do lado dele, um golpista, tem que ir lá e dizer: ‘eu tô precisando de dinheiro pro 
Estado’. Afirmou que então é dessa forma que trabalham aqui, o Partido dos Trabalhadores, 
PDT, PMDB e PRB tem sim um compromisso com a população, e que sabem como pegaram 
esse Município, e hoje tem que bater no peito e dizer que muito trabalharam e vão trabalhar. 
Ver. Renato Machado frisou que fica aqui ouvindo atentamente o pronunciamento de cada 
colega vereador e cada um, na verdade, defende aquilo que acha que é importante pra 
comunidade, que também não tem problema nenhum de olhar no olho de qualquer cidadão e 
não tem vergonha da sua vida pública, porque até tem uma responsabilidade maior por ter cinco 
mandatos de vereador nessa Casa, e que ruim, vereador ruim não se elege, pode ter certeza, a 
prova vai tá lá no final do mandato, e já passou por várias provas dessas, que então se considera 
uma pessoa que sempre procurou fazer o seu trabalho e sempre tem tido reconhecimento com 
cinco mandatos nessa Casa e também a sua vida política tá bem pertinho de terminar já, que 
praqueles que são adversários políticos, mas outros virão e darão continuidade. Comentou que 
entendem que, e aqui vê que tem que cumprir lei, é claro que tem cumprir lei, o balizamento, 
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regimento e Lei Orgânica do Município, tem que ser cumpridos, que a presidente sabe disso, tá 
começando hoje a primeira Sessão Ordinária, mas que vereadores também tem que entender, 
se fizeram juramento, tem que entender também que quando tem algum assunto em discussão 
nessa Casa não pode se desviar do assunto, como que dentro da Explicação Pessoal, 
Comunicação de Liderança, e que isto pode diversificar suas, como também tem no Grande 
Expediente que é um assunto só, que para facilitar o trabalho da presidente tem também como 
vereador procurar ajuda-la pra que possam, então, desenvolver o trabalho, fazer a fala, mas que 
não aqui fazer uma gritaria e tentar sendo discutido um projeto, colocar outras palavras no meio, 
que nem foi colocado aqui, vereadores de vários mandatos, que felizmente teve vários mandatos, 
que é uma pessoa que é muito grato a isso, ao seu trabalho, às pessoas que confiam nele por ter 
esse número de cinco mandatos nessa cidade, porque sempre respeitou o eleitor, que sabe o que 
é ser governo, sabe o que é ser oposição, sabe a circunstância que muitas vezes tem vereador 
que é base do governo que é contra, mas tem que votar porque tem os compromissos dele que 
tem, todo mundo tem, que todo mundo sabe, ninguém é inocente aqui e ninguém se elege 
vereador, porque só porque se elegeu vereador que é mais bonito ou é mais feio, que cada um 
dos colegas vereador tem as suas coisas boas que conseguiram conquistar o eleitorado. 
Enfatizou que portanto, sabe do compromisso político, de quem tá no governo de cada um, que 
não vai admitir que vereador venha dizer aqui: ‘olha, eu voto sempre com o governo porque eu 
sou governo’, não, que não é assim, vão diferenciar as coisas, todo mundo tem os seus interesses, 
todo mundo tem os seus cargos, seus compromissos e que quando foi governo da base também 
teve, então, portanto, que fala porque já foi situação e hoje é oposição. Falou que então tem que 
ser bem claro com relação a isso pra comunidade, que os vereadores tem sim os os direitos e 
deveres, que tem que cumprir o que diz o livrinho verde e o livrinho azul pra que possam ter 
um bom andamento do trabalho na Câmara, que não podem, também, não cumprir aquilo, 
porque isso fizeram juramento de cumprir as leis do Município e muitas vezes, espertamente, 
um ou outro quer usar o momento que é para um assunto, diversificar o assunto pra levar uma 
vantagem sobre o outro. Citou que não tem vergonha nenhuma, não está aqui para defender 
prefeito nenhum, que já tiveram vários prefeitos aqui, mas também não pode se calar, que aquilo 
que tá errado, aquilo que vê que não tá correto, não interessa, que votou muitas vezes aqui 
contra o seu prefeito aqui, que teve a coragem de registrar nos autos da Casa que votou contra 
a Reforma Tributária dos servidores, Reforma Tributária do Município, Reforma dos Servidores, 
que teve, a taxa de iluminação pública votou três vezes, tanto contra o seu prefeito, como 
prefeito de oposição nessa Casa, que portanto acha que cada vereador tem que ter a sua moral, 
o seu caráter e ter o seu posicionamento. Anunciou que palavra foi feita pra se dar e quando se 
fala uma palavra, palavra empenhada tem que ser validada, ou senão não fala, porque daí não 
dá o direito de ninguém lhe cobrar se tá legal o que falou, que então não fala nada, se é pra falar 
bobagem não fala, se é pra se comprometer e não cumprir não cumpre, que então não podem 
ser vereadores levando pra esse lado de falarem uma coisa e fazer outra, que imagina ir numa 
campanha política e falar várias propostas pro eleitor e depois fazer totalmente o contrário pro 
eleitor daquilo que se proporam. Relatou que procura falar pouco em campanha, procura se 
colocar à disposição do seu mandato sempre pra que as pessoas lhe procurarem e aquilo que 
puder ajudar, com certeza, vai encaminhar, que vai ajudar e vai resolver, mas não faz promessa 
porque acha que a política ela tem credibilidade. Disse que tão num ano de eleição, tão no ano 
pra escolher o novo presidente, senadores, deputados estadual e federal, que não tem candidato 
definido ainda, porque vê a política hoje, atualmente, ainda, nesse momento, uma política podre, 
uma política com desrespeito, que lá em Brasília é criminoso, é bandido, é vagabundo, que aqui 
no município é seu amigo, e ainda não conseguiu entender isso, essas situações, que nem foi 
dito aqui que o PMDB é podre em Brasília, é bom em Santa Rita. Ver. Rodrigo Aveiro 
enfatizou que agradece pela presença de todos, que acha que é importante fazer esses 
questionamentos, essas discussões, que pode ir pra rede social, colocar o que quiser, que não se 
importa, que acha que todo mundo tem sua opinião, só sempre teve muito respeito por todas as 
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pessoas, que hoje mesmo viram aqui, não foi ele que faltei com respeito com ninguém, pelo 
contrário, que viu os vereadores faltando com respeito com outros vereadores, que sempre 
quando eles tem o tempo de fala dele se aguenta, que fica quietinho e espera, que tá aqui pra 
construir, não para destruir, que é muito fácil vim para cá e falar que faz e acontece, mas a coisa 
não é bem assim, é muito fácil vim pra cá e apontar o dedinho sem se olhar no espelho e saber 
que também tem mais quatro dedinhos voltando pra ele. Falou que então, quer se desculpar se 
tem alguma falha com algum vereadores, que se exaltou na sua fala também, e tudo que for 
para melhoria do Município, relação ao transporte, por que a outra pauta que tiver importante 
vai estar junto, que acredita que igual esse governo aqui no município, que já tem trinta e oito 
anos e vive a sua vida inteira aqui, que não viu igual, que tem trinta e oito anos, o município 
vai fazer vinte e seis, que já não era nem emancipado quando participou, era guri das eleições 
do Sim ou Não, que apoiou à decisão de ser o Sim lá, no bairro Pedreira, onde se criou, que 
morou trinta anos lá, e sempre aprendeu com seu pai e com seus avós que tem que respeitar 
todo mundo, independente da cor, do gênero, da idade, que a palavra vale muito, então tem que 
se cuidar pra não magoar ninguém e não ofender muitas pessoas. Ver. Jair de Oliveira frisou 
que já que o seu espaço é curto, vem aqui à essa tribuna novamente, que nem o vereador Lebrão 
já esclareceu os projetos, mas que o vereador interpretou uma coisa e falou outra aqui, mas isso 
aí sabe, vereador ele tá de cabeça quente, que não vai chamar ele que ele lhe chamou de 
mentiroso, vai chamar ele que ele faltou com a verdade, que tem um pouco de educação, que 
ele é seu amigo e jamais vai vim aqui numa tribuna ofender, que falou sim pra ele lá no gabinete, 
ele disse que ia botar o projeto, que disse que bota sim, mas em nenhum momento disse que ia 
votar o projeto, bota sim em termo de brincadeira, bota sim, mas se quer botar bota, porque 
sabia que isso não ia passar, porque tem uma base sólida e forte aqui, que então não vai partir 
pra esse lado de ofensa, que sabe que as coisas quando tá com a cabeça quente o cara erra, que 
já errou também, que jamais vai fazer isso, mas é um cara de caráter sim, que o vereador o 
conhece, jamais vai faltar com a verdade com as pessoas, que o dia que não der certo, tem três 
anos de mandato, dois anos e pouco, três anos, que pega seu boné e vai embora, porque é um 
cara humilde e jamais vai precisar vir aqui na tribuna, e tem certeza que o vereador também não 
precisa vir na tribuna aqui, esculachar um ao outro pra poder ganhar voto ali fora, que se um 
dia acontecer isso consigo deixa de ser político e vai trabalhar onde é que sempre trabalhou e 
ganhou o seu sustento. Falou que então assim, que acha que foi uma sessão calorosa, é aqui sim 
que tem que fazer os debates, é aqui dentro dessa Casa que fizeram os debates, que a presidente 
tá de parabéns pela condução da sessão, e aqui sim que os nervos se afloram, mas que vai 
entrando nos eixos, os projetos tão sendo votado e aquele, infelizmente, que já foi oposição 
aqui e saia chorando da câmara, não era nem vereador, que saia chorando com o que votavam 
lá, então um dia da caça outro dia do caçador, mas que acham que a melhor forma hoje era votar 
esse projeto desse jeito e vão ver que as melhorias pra Nova Santa Rita vão colher os frutos 
logo ali na frente, em breve, noventa, cem dias tão colhendo os frutos, que daí sim tem que vir 
aqui na tribuna e reconhecer o que foi feito. Disse que então sabe o que tá acontecendo no 
Município, pode ter certeza, que é bem informado e não vai faltar responsabilidade nesse 
vereador e nem caráter, que sempre vai ter, quem o conhece sabe, que desde então já se desculpa 
das palavras porque não é um cara rancoroso e a boa política se faz assim, que se fosse fácil 
não era pra ele, não era pra aqui do partido, dos partidos que tão coligados, que se fosse fácil 
era pros outros, agora é difícil é com eles mesmo, , que então encaram o desafio e diz assim, 
que tenham uma boa semana, e diz, cobrem do vereador, cobrem da prefeita, vem aqui na 
câmara, lote a câmara, que quanto mais gente tiver aqui mais informações saem pra fora, lá pra 
comunidade, que então quer desejar aqui uma boa semana a todos e podem contar com ele, que 
não tem medo de Facebook, porque não se elege pra Facebook. CONVITE, enviado pela 
Secretaria de Saúde, para participar da audiência pública no dia 1º de março, no plenário da 
sede da Câmara de Vereadores. 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 e uma 



ATA 004/2018    IFD - 20/20 

horas e cinco minutos. 
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