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ATA Nº 043/2018 – 37ª SESSÃO ORDINÁRIA – 30/OUTUBRO/2018 – Ao 

trigésimo dia do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, na sede da Câmara de 

Vereadores de Nova Santa Rita, realizou-se a trigésima sétima Sessão Ordinária, do 

segundo ano da sétima legislatura, com a presença de todos vereadores exceto o 

vereador Milton Remelink. A presidente Ieda Bilhalva, deu início aos trabalhos às 

dezoito horas. SORTEIO: COMUNICAÇÕES DE LIDERANÇAS: MDB / PDT / PRB / 

PT / PTB. GRANDE EXPEDIENTE: Ver. Mateus Marcon / Ver. Jair de Oliveira / Ver. 

Rodrigo Pedal / Ver. Renato Machado / Ver. Jocelino Rodrigues / Ver. Milton Remelink / 

Ver. Ildo Maciel da Maciel /Verª. Ieda Bilhalva / Ver. Leonardo Vieira / Ver. Alexsandro 

Ávila e Ver. Paulo Vargas. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Ver. Leonardo Vieira / Ver. 

Jocelino Rodrigues / Ver. Milton Remelink / Verª. Ieda Bilhalva / Ver. Paulo Vargas / Ver. 

Alexsandro Ávila/ Ver. Ildo Maciel da Luz / Ver.  Mateus Marcon / Ver. Jair de Oliveira 

/ Ver. Renato Machado e Ver. Rodrigo Pedal. EXPEDIENTE: Foi feita a leitura do 

Boletim nº 040/18. COMUNICAÇÕES DE LIDERANÇAS: Ver. Jocelino – Saudou a 

todos. Quero primeiramente dar meus sentimentos ao meu colega que hoje não está aqui, 

vereador Cabeludo, a irmã dele que mora em Guaíba veio a falecer, fica aqui meus 

sentimentos ao meu colega de bancada. Quero falar sobre as eleições que acabaram. 

Voltamos as mensagens de bom dia, boa tarde e boa noite da família, voltamos os 

diálogos entre amigos, voltamos a dividir o almoço com colegas de trabalho e o natal 

está aí. Quero parabenizar, apesar da derrota, mas ao governo Sartori que é do meu 

partido, eu apoiei, fez uma excelente campanha, uma excelente votação e também quero 

muito parabenizar e desejar um excelente governo para o sucessor, Eduardo Leite, um 

rapaz novo, está aí com todo gás, com 33 anos já é governador, eu com 33 anos me elegi 

vereador, então a diferença é muito grande, que seja um excelente governador para todo 

o povo gaúcho e nós como cidadãos vamos fazer nossa parte. E também quero dar os 

parabéns, presidente do PSL, as pessoas que fizeram campanha para Bolsonaro que 

também se elegeu no segundo turno, uma excelente votação, as eleições passaram, as 

amizades continuam e seja o melhor para todos e seja um presidente para todos, a 

oposição vai existir, que bom, quero que tenha, vivemos em um país democrático e isso 

é muito importante, que respeite a constituição, proteja a democracia e terá sempre o 

apoio do cidadão. Muito obrigado e boa sessão a todos. Verª. Ieda – Saudou a todos. 

Hoje é um dia muito especial em homenagem aos nossos colegas funcionários públicos. 

Eu não vou citar nomes porque tem muitas pessoas conhecidas, só vou citar a presença 

da minha filha, da Michele e da Andressa. Os demais sintam-se cumprimentados. 

Fazendo a sequência da fala do vereador Gugu, nós do PRB fomos comtemplados, 

elegemos nosso governador do estado, o mais jovem governador eleito pelo povo do 

Rio Grande do Sul, um rapaz que tem mostrado muito trabalho, estamos contentes, com 

isso o PRB cresce, foi o governador que mais fez votos aqui em Santa Rita, isso é muito 

bom, bom para nós e é bom para o município porque tem um partido coligado na 

administração de Nova Santa Rita. Parabenizar aqueles que foram eleitores do 

Bolsonaro, nosso novo presidente a partir do dia primeiro de janeiro, espero que faça 

um bom trabalho como foi idealizado pelo povo brasileiro, que tenhamos um bom 

governo, nós precisamos sim que o nosso Brasil cresça e contamos com essa 

presidência e vamos trabalhar juntos para que possamos, que o futuro do Brasil seja 

melhor. Parabenizo aqueles que fizeram campanha para o Bolsonaro e ao Eduardo Leite. 

Tenhamos hoje uma boa sessão. Ver. Jair – Saudou a todos. Chegamos a um pleito no 

Brasil e no Rio Grande do Sul. Um pleito disputado. Foi uma eleição tranquila, eu 

sempre disse em redes sociais e quando eu entrava nas redes sociais me falavam alguma 

coisa, eu sempre tinha cuidado. Eu sempre disse que as eleições acabavam dia 28, mas 

as amizades continuavam depois desse dia. Eu quero dar os parabéns, Carlos presidente 
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do PSL, pela vitória do seu candidato, reconhecimento que nós temos, foi uma eleição 

limpa, todo mundo dizia que ia ter fraude, não teve nada, o país é democrático. Aqui no 

estado mostraram mais uma vez que não reelegem vereador, não adianta, pode fazer 

bom trabalho, não vão reeleger. E nós, partido dos trabalhadores, tomei uma posição, 

partido deixou nós livres, eu quero dizer que estou feliz, perdi a eleição, tomara e desejo 

boa sorte, que seja um bom presidente, que faça coisa diferente e preserve os direitos 

dos trabalhadores e trabalhadoras, enfim, do nosso povo brasileiro. Eu torço sim que dê 

certo porque queira ou não, ele é presidente por quatro anos. Quero dizer que hoje a 

prefeita Margarete deu ordem de início na escola José Bonifácio, mais uma obra do 

município e também comunicar que lá vai ser ampliado. A eleição terminou, mas a luta 

continua, nós temos que trabalhar mais ainda aqui no município. Terminou a eleição é 

presidente de todos os brasileiros, governador de todos no estado do RS e uma coisa que 

eu gostei no debate dele é que ele diz que vai pôr em dia o salário do funcionário 

público, tomara que bote, eu acho que ele vai botar porque quem trabalha precisa, é uma 

coisa digna de quem trabalha, salário em dia para poder atender seus compromissos no 

final do mês. Boa sessão a todos e dar os parabéns a todos os funcionários públicos do 

Brasil, especialmente para os funcionários públicos de Nova Santa Rita que tanto nos 

orgulham com o bom trabalho prestado no município. Obrigado. Ver. Renato – Saudou 

a todos. Saudar os servidores aposentados que serão homenageados e como é um acorda 

da casa onde só os lideres falam, mas como o vereador Paulinho que é o autor da 

proposta falará em nome da bancada, estamos antecipando e parabenizando esses 

servidores que muito lutaram por essa cidade. Deixar aqui registrado nosso 

reconhecimento. Nesse espaço de liderança onde eu falo em nome do vereador Alex e 

do vereador Paulinho como líder do PTB, 2019 de novo, terceiro ano consecutivo, não é 

uma escolha minha é uma escolha da bancada, que escolheu que eu liderasse o partido e 

essa missão eu vou cumprir ano que vem de novo como líder do partido. Deixar aqui 

registrado nosso reconhecimento, essa bela eleição, onde o povo pode fazer a sua 

escolha. Saudar aqui nosso deputado Lara que se reelegeu o mais votado do PTB, 

deputado estadual, o Dirceu do Busato, primeira eleição em Canoas, o Mauricio 

deputado federal também do PTB, o senador que nós apoiamos Heinze também eleito e 

eu pessoalmente sempre dizia aqui antes do primeiro turno para que as pessoas 

escolhessem realmente quem queriam porque era muito importante fazer uma escolha 

certa. Eu votei no primeiro turno no Jair Bolsonaro e votei no Eduardo Leite e no 

segundo turno votei no Bolsonaro e no Leite e fiz campanha para os dois, que é 

diferente tu votar e fazer campanha, o segundo turno eu procurei meus amigos na rede 

social, procurei e visitei pedindo o apoio para o Leite e o Bolsonaro para que eles 

possam continuar o trabalho que vem sendo feito, onde nós sempre aqui nas discussões 

procuramos cada um defender seus candidatos, mas entende que o povo é muito 

importante no processo onde o povo tem a oportunidade de escolher realmente os 

candidatos que entendam que mais possam bem representar todo seu estado como 

também o país. Não tentem jamais subestimar a força do povo. Nós estendemos que nós 

saímos vitoriosos, o PTB de Nova Santa Rita principalmente onde os deputados foram 

eleitos estadual e federal. GRANDE EXPEDIENTE: Destinado para Homenagens aos 

servidores públicos municipais aposentados. Ver. Jair – Quero agradecer o vereador 

Paulinho pela linda iniciativa dessa honrosa homenagem que estamos fazendo a esses 

funcionários públicos aposentados nessa casa. Quero cumprimentar as pessoas que 

chegaram após a minha primeira fala. Os homenageados dessa noite são dona Marta, 

Ana Lucia, Fabiano rodrigues, Eliane Rocha, Maria Rita, que bom que essa câmara está 

fazendo homenagem aos servidores públicos municipais, merecido, quantos anos de 

dedicação nesse município, prestando grande serviço a essa comunidade. Eu fico 
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orgulhoso como vereador de poder participar dessa homenagem. E mais uma vez 

vereador Paulinho, obrigado pelo seu reconhecimento ao servidor público. Que bom que 

estão todos com saúde e vou deixar umas palavras aqui em homenagem aos servidores. 

A mais justa das homenagens é para os homens e mulheres que fizeram o servir como 

missão de vida, dedicando o seu dia-a-dia e seu trabalho, além de seus conhecimentos 

técnicos e experiencia profissional, a nobre tarefa de prestar serviço à sociedade. Hoje e 

todos os dias reconhecemos o imenso valor dos que fazem parte da administração 

pública e nos orgulhamos de conviver diariamente com os colegas servidores. Nenhum 

país sobrevive, nenhum governo exerce seu papel sem servidores responsáveis. 

Devemos sempre ter consciência do nosso papel no contexto do estado e do nosso país e 

município. Cumprimentamos vocês pelo dia do servidor público, agrademos pela ética e 

dedicação, comprometimento e responsabilidade. Eu venho aqui fazer essa homenagem 

aos servidores em nome da minha bancada do partido dos trabalhadores, vereador 

Lebrão, vereador Pedal e vereador Mateus. Muito obrigado. Ver. Jocelino – Hoje quem 

iria fazer essa homenagem seria o meu colega, mas ficou para mim a missão e a honra 

de homenagear os servidores públicos aposentados. Graças a Deus eu tive a honra de 

poder desfrutar junto também de uma aposentadoria de um funcionário público que era 

o meu pai. Aqui homenageamos Marta, Ana Lucia, Fabiano, Eliane e dona Maria Rita. 

Quero nessa sucinta homenagem, o pouco que nós vereadores podemos retribuir, mas 

aqui não querendo desmerecer os outros colegas, mas teve alguns aqui que eu passei um 

pouquinho mais de tempo, então quero agradecer pelo trabalho de todos, mas em 

especial também pelo meu amigo Fabiano, a gente conhece o fruto pela semente e eu 

tive a honra de brincar quando moleque com o filho dele que hoje é servidor público, 

junto com a família dele toda tive a honra  de ter ele como vizinho alguns anos no bairro 

Berto Círio, junta com a sua família, humilde sempre trabalhador, então hoje poder 

fazer essa homenagem, para mim é uma imensa alegria. Quero também, em especial 

para Marta que me conhece a muito tempo, pelo trabalho que vinha fazendo como 

servidora, fico muito feliz em poder te homenagear hoje. Também, por ter convivido um 

pouco mais de tempo, dona Maria Rita, emocionante fazer homenagem para ti. Ter uma 

pessoa, colega, uma segunda mãe, é muito bom, dois anos de farmácia básica, me 

ensinou muita coisa, dentro da farmácia como colega, não só mãe, foi uma servidora, foi 

humilde, educada, uma legitima servidora, desculpe por, mas poder ver você aqui com 

seu filho, com a maioria dos servidores que hoje vieram aqui não sendo homenageados 

mas por estar aqui junto com esses cinco servidores, poder ir para casa hoje e desfrutar 

da aposentadoria, é muito justo para uma pessoa tão querida, não querendo desmerecer 

os outros, volto a dizer, mas por alguém que durante dois anos eu tive o prazer de 

conviver. Muito obrigado. Verª. Ieda – Saudou a todos. Homenagear servidores 

públicos. Se não fossemos nós servidores públicos, nenhum serviço essencial 

funcionária. Nós fazemos parte do município, obviamente do estado e do país. Não 

existe estado nem país se não houver servidor público. Nós fizemos acontecer. Tem 

gente que, até vou fazer uma brincadeira aqui, que tem pessoas que diz assim, eu quero 

um emprego na prefeitura porque lá não se cumpre horário, não é só eu que escuto, eu 

digo que bom né, não se cumpre horário não sei onde, porque na prefeitura 8hr abre o 

expediente e encerra as 17. Se não tiver funcionário está fechado porque quem é que 

está lá para servir os cidadãos, são os funcionários públicos, então eu acho até uma falta 

de respeito quando se fala assim, quem faz com que tudo acontece são os funcionários 

públicos e eu deixo registrado minha sincera homenagem para Ana Lucia, seu Fabiano, 

para Marta, Eliane, a Maria Rita. Cada servidor público que está aqui hoje sinta-se 

homenageado, sem servidor público não há administração. Me dói muito quando 

alguém diz que não é necessário servidor público, se faz necessário sim e é uma luta, 
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nenhum direito a menos para cada servidor público. Nós precisamos ter o 

reconhecimento de um salário digno e nenhum salário parcelado também, isso é algo 

que tem que estar registrado aqui. Nenhum direito a menos para qualquer servidor 

público. Não podemos admitir que governos privatizem e tirem nossa estabilidade, não 

adianta nós falarmos palavras bonitas enquanto está correndo por aí que vai ser 

arrecadado direitos nossos sim, está em estudo, só quem não lê, não escuta e não sabe 

das leis para achar que está tudo maravilha. Nossos direitos temos que brigar por eles e 

funcionário público não é só aquele concursado, aquele CC que presta serviço 

diariamente também tem nosso mérito e nossa admiração, porque eles são essenciais, 

mas temos que lutar pelos nossos direitos para que não seja mexida a nossa estabilidade 

nem no nosso décimo e que tenha sim concurso público, sem essa de terceirizar tudo, o 

povo brasileiro tem direito ao concurso público. Deixo aqui meu recado para todos 

funcionários públicos, não se vendam de maneira alguma. Só para concluir minha 

homenagem, eu não parabenizei o vereador Paulinho, mas foi ele que fez e eu que 

sancionei a lei ano passado, mas eu quero cantar parabéns para uma funcionaria publica 

que está se aposentando no fim do ano aqui dentro da câmara de vereadores e que serve 

o melhor cafezinho de Santa Rita, a dona Val, peço que todos em pé cante os parabéns 

para ela. Ver. Paulinho – Saudou a todos. É uma honra poder fazer uma homenagem de 

tamanha importância, essa homenagem não é minha, é do povo. O povo de Nova Santa 

Rita que teve vocês na ativa fazendo a obrigação a qual lhe competia. Essa homenagem 

é da câmara de vereadores para vocês, a câmara de vereadores representa o povo de 

Nova Santa Rita. É o mínimo que a casa do povo pode fazer ao servidor público que 

sempre carregou muitas vezes o estigma, muitas vezes de vagabundo e, vocês fizeram 

ao contrário, trabalham, dignidade, respeito atendendo a comunidade, hombridade. A 

minha colega Marta, um dos primeiros contatos que tive dentro da secretaria de saúde, 

Ana Lucia, não tive o prazer de trabalhar direto com ela, mas é colega, Fabio também, 

Eliane e Maria Rita, carinhosamente chamada de Ritinha. Muito nos honra poder 

homenagear pessoas de tamanha importância para dentro de Nova Santa Rita. 

Cumpridores dos seus deveres, final de carreira, mas que merecem o carinho e o 

reconhecimento da população. Assim, eu quando desenvolvi essa lei junto com os meus 

vereadores, os vereadores dessa casa, foi para parabeniza-los e acaricia-los com uma 

placa de honra ao mérito pelo serviço prestado a comunidade de Nova Santa Rita. Fica o 

meu carinho, meu abraço e reconhecimento. Muito obrigado por vocês terem feito parte 

da minha vida. Obrigado. ORDEM DO DIA: PROCESSO Nº 1315/18: PROJ.   LEI 

Nº 053/18   –   Institui   o   Programa “Adote uma Escola” no Município de Nova Santa 

Rita e dá outras providências. Aprovado por Unanimidade. INDICAÇÕES: Ver. 

Jocelino - No sentido de que a secretaria competente efetue a pavimentação da Rua 11 

de Abril, trecho entre a Rua 20 de Março e Rua “A”, bairro Berto Círio. Aprovada por 

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

molas ou redutor de velocidade na Rua Veneza, em frente ao nº 277, bairro Berto Círio. 

Retirada por duplicidade. Em discussão -Ver. Alex – Mais uma vez eu venho a tribuna, 

acho que bem tranquilo com essa indicação, porque eu acho que a indicação eu entrei na 

casa ainda a Cris conversou a primeira vez com a Karine, com o Fabiano para ver onde 

estava o veículo, estava na prefeitura, na outra semana a Cris fez o protocolo com o 

pedido da indicação, protocolado na casa. Dois dias depois encontramos o carro 

adesivado na frente da câmara, sendo entrega para o conselho tutelar, muito bom, só que 

tenho que passar mais uma vez o individualismo, eu acho que se tivesse uma reunião 

entre os demais vereadores e tivesse sim comunicado os vereadores que o carro seria 

doado para o conselho tutelar, essa indicação não estaria em pauta e esse vereador não 

estaria aqui mais uma vez discutindo e pedindo de novo a união entre os vereadores, o 
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diálogo entre os vereadores para que isso não aconteça mais, então eu peço para os 

demais vereadores, para a presidente dessa casa que reconheça que têm mais dez 

vereadores junto com ela aqui, que respeite esses vereadores e que com eles ache 

sempre o melhor caminho onde vai ser destinados os bens da câmara. Dessa forma esse 

vereador mantem a indicação e cabe aos vereadores achar se deve ser aprovado ou não 

na casa, mas eu considero qualquer opinião dos vereadores, a decisão de vocês será bem 

aceita por mim, mas eu tive que vir na tribuna explicar porque que essa indicação entrou 

na pauta. Boa semana e boa reflexão para vocês. Verª. Ieda – Venho nessa tribuna falar 

de política, porque de politicagem já estou cansada. Esse carro foi polêmica, rodou um 

vídeo na internet falando da minha pessoa, que eu estava comprando um carro zero para 

câmera no valor de cem mil reais e que isso poderia ir para educação e para a saúde e eu 

estava fazendo gastos indevidos com o dinheiro público. Eu bem tranquila volto nessa 

tribuna e digo que não gastei nada indevidamente. Primeiro lugar, as verbas têm, nós 

fizemos LDO aqui, a gente vota e faz audiência pública na câmara, engraçado que os 

vereadores não vem aqui, quando tem audiência pública os vereadores não vem, aí eles 

não sabem que as verbas tem destinação, eu não posso pegar dinheiro da câmara e ir lá e 

investir na educação, porque senão eu faria, com certeza. Eu comprei o carro porque 

nosso carro já tinha cinco anos de uso e quando em janeiro eu assumi, nós tínhamos já 

um acordo com a prefeita, nós começamos na segunda semana do meu mandato que eu 

compraria um carro para a câmara  e esse carro passaria para o PROERD ou para o 

conselho tutelar, mas eu acho engraçado, depois do carro comprado, do carro adesivado, 

a documentação encaminhada, aí vem o vereador fazer indicação. Chupim que bota ovo 

no ninho dos outros pássaros. A gente planta, trabalha e alguém quer recolher para si, só 

que não vai ficar assim, eu não ia passar adesivar um carro do dia para o outro, na 

prefeitura não se faz orçamento né, não se faz as coisas projetadas, é de um dia para o 

outro e já está pronto, isso é milagre, é só em Santa Rita que isso acontece. Todos os 

outros vereadores sabiam dessa doação, só o vereador que não conhecia. Ver. Pedal – 

Só para corrigir presidente, quando a senhora falou que os vereadores não participam a 

senhora generaliza, das reuniões aqui da câmara. Nem todas as pautas para mim são 

importantes como são para a senhora, cada um de nós tem a sua posição. Em relação a 

indicação do vereador Alex, como já foi feito a doação acho que não tem o porquê de 

fazer a indicação, então ficaria mais justo o vereador retirar essa indicação e a gente 

tocar a sessão, o pessoal também não está aqui para perder tempo. Boa sessão a todos. 

Verª Ieda - No sentido de que a secretaria competente efetue o recapeamento da Rua da 

Pedreira, próximo ao nº 1441 ao nº 1075, bairro Berto Círio.  Aprovada por 

unanimidade. No sentido de que a Empresa de Transporte Cidade Nova Santa Rita 

estude a possibilidade de ajustar as linhas de ônibus na Escola Estadual de Educação 

Básica Santa Rita, nos seguintes horários: manhã 7:40 e 12:30; tarde 13:00 e 18:00; 

noite 18:40 e 22:40. Aprovada por unanimidade. Ver. Alex - No sentido de que o Poder 

Executivo estude a possibilidade de encaminhar ao Conselho Tutelar o automóvel 

Duster da Câmara que atualmente foi substituído por outro. Rejeitada por 5 X 4. Ver. 

Milton - No sentido de que a secretaria competente efetue a instalação de uma câmera 

de segurança no bairro Caju, ao lado da Madeireira Cajuense. Aprovada por 

unanimidade. No sentido de que a secretaria competente efetue reparos em um buraco 

na Rua Cerejeiras, em frente ao nº 172. Aprovada por unanimidade. Ver. Mateus - No 

sentido de que a secretaria competente efetue a limpeza dos bueiros, a conclusão da 

obra no bueiro e o patrolamento da Estrada dos Wink, bairro Sanga Funda. Aprovada 

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

colocação de um bueiro na calçada em frente à Escola Vó Luiza, bairro Califórnia. 

Aprovada por unanimidade. No sentido de que a secretaria competente efetue a 
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colocação de placas de aviso de animais na pista na Av. Getúlio Vargas, ao longo do 

trecho entre o 3º BSUP e a Empresa InterCement, bairro Morretes. Em discussão. Verª. 

Ieda – Na verdade não é uma discussão, mas sim o apelo a comunidade, eu acho que é a 

terceira ou a quarta vez que a secretaria põe placas naquele trajeto ali vereador. E as 

placas são danificadas, a gente passa lá e estão quebradas, arrancadas, não são só os 

vereadores que são fiscais ou servidores públicos, qualquer pessoa da comunidade que 

passar pelo local e ver essa danificação, isso é dinheiro público, faça, registre, ligue para 

a secretaria competente, no caso é o meio ambiente, ligue para a ouvidoria, pegue a 

placa do carro que está próximo ou se são pessoas, porque geralmente são até pessoas 

que conhecemos. É um apelo, se eu não me engano é a terceira ou quarta vez que são 

coladas placas e as pessoas não respeitam. Aprovada por unanimidade. Ver. Ildo - No 

sentido de que a RGE Sul efetue a substituição das lâmpadas queimadas em toda a 

extensão da Rua Alcides Amorim, bairro Sanga Funda. Aprovada por unanimidade. No 

sentido de que a RGE Sul efetue a substituição das lâmpadas queimadas em toda a 

extensão da Rua Santa Maria, bairro Sanga Funda. Aprovada por unanimidade. Ver. 

Renato -  No sentido de que a secretaria competente efetue o fechamento de uma 

caixa de esgoto que se encontra quebrada na Rua João Antônio de Oliveira, nº 57, 

Loteamento Bela Vista, Centro. Aprovada por unanimidade. Ver. Rodrigo - No sentido 

de que a secretaria competente efetue a construção de uma parada próximo ao nº 85 da 

Estrada Boqueirão do Caju, bairro Caju. Aprovada por unanimidade. PAUTA: 

PROCESSO Nº 1517/18: PROJ.LEI Nº 030/18   –   De autoria do   Poder 

Executivo - Altera a área de uso urbano do Município de Nova Santa Rita. Dada a 1ª 

pauta. PROCESSO Nº 1518/18:PROJ.  LEI Nº 031/18 –   De   autoria   do Poder 

Executivo - Altera o zoneamento em área de uso urbano do Município. Dada a 1ª pauta. 

EXPLCAÇÕES PESSOAIS: Ver. Alex – Saudou a todos. Acompanhando ali, 

novamente eu falo, vereador de oposição fica sabendo mais das coisas na rede social do 

que aqui dentro, acho que o vereador deveria ser um dos primeiros a saber para deixar a 

comunidade mais informada, acaba sendo o último e hoje eu vi mais uma vez uma 

publicação no face da prefeitura, um decreto da prefeita subindo o valor da passagem 

municipal para 4 reais. Eu não me conformo porque isso teve um estudo, a mais de um 

ano pagando uma empresa do La Salle, onde levou um bom dinheiro fazendo um estudo, 

uma avaliação se tinha condições ou não de a empresa atuar no município e hoje e vejo 

várias pessoas que usam o transporte público reclamando que diminuiu os horários dos 

ônibus e hoje se encontra muito mais difícil se locomover aqui dentro do município, 

acabam esperando o ônibus da via nova para poder pegar no seu bairro e ir direto para 

Canoas, que eles pagam R$ 4.50. Acho que a gente vereador de oposição, devemos essa 

resposta para a comunidade, temos que puxar essa responsabilidade e não deixar que 

isso aconteça e o pessoal reclamando ou não vai ter que engolir uma passagem dentro 

do município a quatro reais. Se melhorasse o transporte, se eu visse as pessoas 

elogiando dizendo que está passando ônibus toda hora, tudo bem, mas não estou vendo 

isso então eu não acho justo sendo que o preço do combustível não subiu para ter esse 

reajuste aí, não tem explicação sendo que teve uma empresa que fez uma baita de uma 

avaliação no município, então eu espero que os vereadores de oposição, base do 

governo, se reúnam, chamem a administração e vejam esse decreto da prefeita. E já 

falando nesse tema de respeito, mais uma vez eu boto o pé nessa tribuna, de peito aberto, 

a minha diferença com a presidente da casa vereadora Ieda se mostra no jeito que ela 

conduz a casa, em dialogo, com autoridade, achando que quando leva os vereadores 

para reunião e ali tem opiniões diferentes, a gente escuta e os vereadores da base do 

governo podem vir aqui e dizer se eu estou errado, quando foi na compra do veículo 

dessa casa e os vereadores também se posicionaram da base e escutaram que isso já 
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estava decidido, quando a gente firmo o pé sobre o segurança nessa casa que também 

não concordamos, também escutamos da mesma maneira, isso já está decidido, então 

não tem um diálogo. Essa indicação que eu entrei para esse carro do conselho tutelar é 

mais que merecido, aquela secretaria do conselho tutelar ganhar um carro, mas eu acho 

que o dialogo poderia ter acontecido dentro dessa casa, porque está acontecendo não só 

comigo mas com desrespeito aos vereadores da base do governo, que hoje se levantaram 

e foram favorável a ela, mas deveriam se doer porque nenhum deles foi comunicado e 

são a base, ajudaram ela a votar e botar ela como presidente, então esse vereador tem 

posicionamento e vai continuar assim, se a presidente soubesse conduzir a casa com 

humildade, com reconhecimento aos dez vereadores, parceria, acho que todo mundo 

ganha. A comunidade ia ser mais atendida, acho que na política tem que parar esse 

negócio de sou da oposição, eu sou da situação, eu sou da base do governo, porque eu 

acho que quem sofre é a comunidade e é a primeira que tem que ser bem atenda, porque 

são eles que nos colocam aqui. Esse vereador vai continuar lutando, cobrando sempre o 

que é melhor e quando acha que não está certo vai vir nessa tribuna e vai desabafar 

sempre baseado na posição forte dele, nada contra ninguém, mas eu acho que a 

humildade é em primeiro lugar. Boa semana a todos. Ver. Jair – Eu vou voltar lá atrás 

quando nós engatinhávamos para fazer no município o transporte público municipal. E 

eu aqui vim alertando nessa tribuna, está gravado nessa casa, eu fiz propostas em 

reunião com os vereadores e explicando e eu chamava a atenção, transporte público sai 

caro, quem que vai pagar a conta? Vai ser o usuário? Eu cheguei a fazer proposta de 

uma passagem única no município, ninguém aceitou, custa cara e não adianta. Agora, 

tem um aumento aqui um aumento ali, não sobrevive, eu sou contra o aumento, não 

estou dizendo que sou a favor, mas olha o preço que está o diesel, tem duas empresas no 

município que são pequenas, quanto está pagando o cidadão hoje, tive que trazer o 

cidadão aqui, tive que chamar a brigada para votar aquela vez aqui, tive que explicar 

para eles que esse preço eles riram pagar, eu estava explicando mas não me ouviram. A 

passagem vai custar isso e não adianta, é aquilo que eu volto a dizer, transporte público 

sai caro e não é só aqui em Nova Santa Rita, podem pegar os outros municípios aí. 

Quiseram fazer o projeto, está aí, não adianta, quem que paga? Nós usuários, não estou 

dizendo que é injusto, porque duas empresas no município se só uma poderia trabalhar? 

Mas eu acho que é o correto, votamos aqui que tinha que ter duas empresas, tinha que 

ter uma municipal, tem que ter, agora nós vamos pagar o preço, já estamos pagando. O 

partido dos trabalhadores saiu bem nessa eleição, quatro governadores eleitos e uma 

mulher governadora, a única, que o PT elegeu, a maior bancada da câmara federal do 

partido dos trabalhadores, é aquilo que eu falei na minha primeira fala, vamos torcer que 

dê certo, se cada um fazer sua parte vai dar certo, e eu tenho certeza que vai dar certo e 

torço para dar certo, porque eu moro nesse país, moro nessa cidade e Santa Rita vai 

continuar crescendo se der certo, se der errado o pessoal diz que vai tirar, mas só daqui a 

quatro anos, então a gente tem que torce que dê certo e depois vem outros candidatos, o 

melhor que ganhe a eleição. Boa semana a todos. Ver. Renato – Eu tenho que descordar 

de algumas colocações de vereadores. Parabenizar o vereador Leonardo por ter 

encaminhado essa indicação e lembrar também vereador que nós temos uma lei 

municipal e um transporte locado pelo município para recolher animais em vias públicas, 

quando eu falo em vias públicas é onde corre o risco de se acidentar de moto, de carro, 

enfim, e jamais vai aparecer o dono para bancar a despesa com o veículo que bateu. Está 

faltando ao meu ver o poder executivo fazer a lei prevalecer, fazer funcionar e realmente 

apreender animais em vias públicas para dar segurança a comunidade, nada mais que 

isso. Gostaria de falar um pouco também sobre os decretos que rolaram agora na 

semana, um é do horário de verão, temos que tornar público, as pessoas vão vir na 
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semana e precisamos orientar que a partir do dia 4 inicia o horário de verão no 

município até 1 de março, das 8 às 14hr, esse horário que a prefeitura vai atender o 

público e a câmara de vereadores também, como diz a lei, vai ter que ter uma portaria, 

já deve estar pronta já, exceto horários da terça por causa da sessão, precisa ser bem 

divulgado para que as pessoas saibam e não venham aqui em horário que não tem 

atendimento. Com relação à o aumento da passagem, nós tivemos uma briga a dois anos 

na câmara de vereadores, onde acionamos o ministério público na situação do transporte 

no nosso município e foi feito todo esse trabalho municipal, regularizando a nova 

empresa municipal de transporte público, mas aqui eu quero colocar que alguém é 

responsável pelo aumento das passagens. E na audiência pública que teve nessa casa, 

representantes da empresa que já estava dando lucro a empresa, mas não abriram mão 

de aumentar a passagem e pela informação que eu tenho hoje o diesel baixou, não é 

justificativa, aumento de salário também não teve, eu espero que nós possamos na hora 

da discussão de reajuste que um representante da comissão de obras e serviço público e 

transporte do município fizesse parte quando é discutido o aumento lá na negociação 

para que nós vereadores não passemos por palhaços, porque nós estamos vendo os 

noticiários tudo por rede social, daqui a pouco as pessoas não vão conversar mais, só na 

rede social. E aí nós fomos esquecidos, a câmara de vereadores, porque agora é 

municipal. Ser convidado pelo poder executivo para discutir isso, não chegar no quieto, 

fazer um decreto, passar a caneta e aumentar as passagens. Isso vai abrir mão para 

outros dias dar outro aumento, e a hora que subir o combustível vai aumentar de novo, e 

a hora que tiver subsídios nos servidores da empresa vão aumentar de novo e nós vamos 

ser os babacas últimos a saber. E quando a população vem reclamar esse tipo de coisa, 

vem na câmara reclamar, então nós temos direto de fazer parte, um representando de um 

vereador nessa comissão para que possa então trazer para os demais vereadores, possam 

discutir e ver realmente se é necessário esse tipo de aumento. Em uns dias atrás em 

audiência pública a empresa já está dando preocupação da câmara também porque a 

empresa precisa se manter, tem despesas também, que já estava dando lucro. Ver. Pedal 

– Recebi essa notícia do decreto sobre o aumento das passagens e também fui pego de 

surpresa. Hoje temos uma empresa que faz o transporte municipal onde sofremos na 

pele aqui na câmara com várias audiências públicas, onde a população nos pressionou e 

cobrou e nós estamos aqui para isso, para dar uma resposta a população. Desta maneira 

como foi feito esse aumento, eu repudio, eu não acredito que uma empresa que se 

compromete em fazer um trabalho de qualidade por um valor fixo que hoje de 3.75 

passa para 4 reais, eu concordo sim que é um absurdo e eu não concordo com isso e não 

adianta eu, vereador pedal, cobrar do executivo, todos aqui tem essa responsabilidade de 

pressionar, cobrar e não ficar calado, porque cada pai de família que gasta 25 a mais na 

passagem, 50 centavos dia, isso vai dar no final do mês um valor x que vai faltar para 

um remédio, para um alimento, para o leito do seu filho. Vamos sair da zona de conforto, 

essa bandeira do transporte é nossa, de todos nós, é um absurdo esse aumento e eu não 

concordo e eu quero o apoio de vocês para que a gente possa mudar isso, sem contar nas 

linhas que foram diminuídas. Hoje na Pedreira o pessoal fica das 7:30 da manhã até as 

10hr e não passa um ônibus no município. Chega de ficar calado, eu não tenho o rabo 

preso com ninguém e daqui para frente comigo vai ser guerra. 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 cinco minutos. Nada mais havendo a tratar, 

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

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

Presidente. 

Vereador Rodrigo Aveiro, 

1º Secretário. 

 

 


