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ATA Nº 029/2018 – 24ª SESSÃO ORDINÁRIA – 31/JULHO/2018 – Ao trigésimo 

primeiro dia do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, na sede da Câmara de 

Vereadores de Nova Santa Rita, realizou-se a vigésima quarta Sessão Ordinária, do 

segundo ano da sétima legislatura, com a presença de todos os vereadores. A senhora 

presidente, vereadora Ieda Maria de Ávila Bilhalva, deu início aos trabalhos às dezoito 

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

PMDB GRANDE EXPEDIENTE: Ver. Renato Machado / Ver. Mateus Marcon/ Ver. 

Leonardo Vieira / Ver. Rodrigo Aveiro / Ver. Milton Remelink / Ver. Ildo Maciel da Luz 

/ Ver. Alexsandro Ávila / Ver. Jocelino Rodrigues / Verª. Ieda Bilhalva / Ver. Jair de 

Oliveira e Ver. Paulo Vargas.  EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Ver. Alexsandro Ávila / Verª. 

Ieda Bilhalva / Ver. Leonardo Vieira / Ver. Milton Remelink / Ver. Jair de Oliveira / Ver. 

Rodrigo Aveiro / Ver. Paulo Vargas/ Ver. Renato Machado/ Ver. Jocelino Rodrigue/ Ildo 

Maciel da Luz e Mateus Marcon. EXPEDIENTE: Foi feita a leitura do Boletim nº 

026/18. COMUNICAÇÕES DE LIDERANÇAS: Ver.ª Ieda – Saudou e agradeceu a 

presença de todos. Temos uma semana repleta de bons projetos, para todos uma boa 

sessão. Ver. Leonardo – Saudou a todos. Ontem tivemos uma reunião aqui, tive a 

intenção de convocar essa reunião com o Jair, presidente da comissão de obras, 

Vereador Renato e Cabeludo também, tivemos a presença do Gugu, do Alex, a 

Vereadora Ieda, para debatermos sobre ajustes no transporte municipal. Temos algumas 

demandas da comunidade, principalmente escolas, referente a atraso de horário, mas 

também fizemos um trabalho, uma assessoria, o qual foi feito avaliação do quadro da 

empresa e tivemos avaliação positiva de 92% do serviço prestado dessa nova empresa, 

coisa que não existia quando era a Via Nova, tinha muita queixa enquanto a 

atendimentos, a veículos da Via Nova. Ficamos satisfeitos porque convocamos o 

secretario Rodrigo, o Rivelino e o Nei que é gestor da empresa aqui no município, 

ficamos contentes porque eles também estão preocupados , creio que logo seja resolvido 

essas questões de atraso e adequações de linhas que até o Vereador Alex fez um 

questionamento bem importante, que ele tinha comentado comigo a respeito de Sanga 

Funda, creio que logo eles irão estar atendendo a comunidade lá. Boa sessão a todos. 

Ver. Jair – Saudou a todos. Eu venho a essa tribuna comunicar que dia 05, terá um 

encontro estadual do partido dos trabalhadores em Porto Alegre. Será um evento grande, 

e o pessoal todo está convidado. Também, um pouco sobre a reunião de ontem, foi 

muito bom chamar os representantes do município da empresa, para ver a reclamações. 

Eu como presidente da comissão e a iniciativa do Vereador Leonardo mais comissão de 

obras, tiveram aqui ontem, a gente passou as reclamações da comunidade aos 

representantes. Fiquei feliz porque antes tínhamos que convocar e rezar quase um mês 

para alguém da empresa vir aqui e mentir para nós, agora não, agora nosso transporte é 

municipal e agora temos poder. Também aqui eu quero destacar o sucesso que teve o 

seminário da agricultura orgânica quinta-feira. Não pude estar presente pois tinha outro 

compromisso, mas foi um sucesso, eu acompanhei pelas redes sociais então vocês estão 

de parabéns, um abraço para o secretario, para toda a equipe. Hoje eu estava em Porto 

Alegre e vendo a vergonha que está lá, aqui quando tem um buraco na estrada os caras 

ficam meu Deus do céu, lá tu não consegues mais andar, e vendo a vergonha desse 

prefeito que está lá, aquelas pessoas tem que parar para fazer protesto para poder 

receber. Agora nas eleições vocês tem a arma na mão, o poder do voto para tirar esse 

tipo de gente que não gosta de pobre, que não gosta de trabalhador, que só querem tirar 

e usurpar, nem o salário eles pagam. Não sei como um governo se perde tanto. Ver. 

Alex – Saudou a todos. E hoje mais uma vez venho a essa tribuna falar sobre as escolas 

que estão abandonadas. Há poucos dias eu publiquei no face a escola abandonada Treze 

de Maio, onde vi a secretaria Giovana argumentando e dizendo que só estava parada por 
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uma semana, então esse Vereador vem aqui e mostra mais uma vez, a escola totalmente 

abandonada com o prazo também já encerrado que era para ser entregue no dia 28/05, 

eu escuto a secretaria, ao invés de fiscalizar e cobrar realmente o que está acontecendo 

com a comunidade vai ali e diz que o Vereador está falando mentiras mas está aqui, 

mais uma vez depois daquela postagem, vinte dias se passaram, e esse Vereador está 

aqui cobrando o abandono, vendo o material lá sendo estragado pelo tempo onde vai ter 

mais prejuízo para os cofres do município. Não só naquela escola, porque aqui teve uma 

reunião com a secretaria, onde tinha pais que já haviam conversado com a secretaria 

através das redes sociais, pedindo resposta e não obtendo resposta nenhuma, a secretaria 

da educação, referente a vó Edite que agora nesse período de férias nessa reunião que já 

se passou mais de quarenta dias aqui nessa casa, diz que ia começar de imediato as 

reformas que tinha que fazer lá na escola infantil  e os pais continuam clamando e 

pedindo e até agora nada. Esse período de férias que poderia ter feito algo, a secretaria 

simplesmente não cumpriu com o que falou nessa casa. Vejo no campo Sales que não 

foi diferente, a mais de um ano vem cobrando a direção da escola, os pais, o cercamento 

da escola, lá tem açude um total perigo para as crianças, continua as promessas da 

secretaria, continua os pais cobrando, continua o Vereador vindo aqui. O que mais me 

surpreende é ver a secretaria ter a cara de pau de ir em rede social e dizer que o 

Vereador está faltando com a verdade. Fico muito chateado em ter que vir aqui mais 

uma vez sempre batendo na mesma tecla e escutar que esse Vereador só vem apontar 

problemas, defeitos e não busca solução. Eu busco solução, vou lá, escuto o problema 

escuto a comunidade, levo ao secretário, espero, tenho um prazo, termina o prazo, 

vamos de novo implorando e isso não acontece, e é esse Vereador que está errado? Ou o 

secretario que não tem nenhuma responsabilidade para estar naquele cargo, eu me 

pergunto, essas coisas que me indignam. Doa a quem doer eu vou cobrar, se eu tiver que 

cobrar toda semana, toda a semana será cobrado, até ser solucionado os problemas. 

Gostaria muito que fosse atendido porque seria bom para todos. Boa semana a todos. 

Ver. Jocelino – Saudou a todos. Gostaria de convidar para o 9º aniversário da 

associação das entidades tradicionalista de Santa Rita no dia 05/08 ao meio dia na 

escola fazenda, um almoço a trinta reais com música ao vivo. Tivemos também no dia 

26 um trabalho da agricultura, seminário da cultura orgânica, pelo que tudo indica foi 

muito bom, muita aceitação da comunidade, onde também nós iriamos começar a 

limpeza, a manutenção no recanto da quinta para uma horta comunitária, será a 

primeira. Domingo também teremos 8hr30 da manhã um ônibus saindo daqui para 

quem quiser participar da convenção do MDB, será na assembleia legislativa, a todos 

aqueles simpatizantes que gostariam de participar, o convite também está feito. Quanto 

a questão do marcador, arrumar logo porque deu umas embaralhadas nas ideias do 

Vereador Jair porque ele falou muito de Porto Alegre, mas as ruas de Porto Alegre 

cabem ao prefeito na ativa e a eleição é daqui a dois anos só, então deverá ser cobrado a 

ele. O Vereador se manifestou semana passada, dos buracos do interior e dos buracos de 

Porto Alegre, aí vem o Vereador da oposição e vem falar dos problemas sérios de uma 

reunião com a secretaria de educação com a reunião que tivemos aqui sobre o que não 

foi realizado na nossa cidade, menos preocupação com o governo do estado e mais 

preocupação com as demandas aqui do município que é o que a gente precisa, a prefeita 

está aí, o executivo está aí, os secretários estão à disposição e ele como liderança do PT 

aqui tem que saber disso, todo mundo disposto a fazer um trabalho para a comunidade. 

Obrigado e boa sessão. GRANDE EXPEDIENTE: Ver. Jair – Eu vou continuar 

falando do estado e do município. Acho que o Vereador estava meio ocupado ali e não 

prestou atenção no que eu falei. De repente isso acontece. Eu não falei da eleição desse 

ano, eu sei que o prefeito lá é do PSDB. Eu me preocupo sim com todos do município e 
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do estado porque não? Porque não querem comentar porque o partido é o Rio Grande, 

agora o partido não pode ser o Rio Grande, o slogan tem que ser não fizemos nada, não 

é eu que estou dizendo, olhem vão ver, é só sair um pouco para fora que vocês vão ver, 

não tem mais estrada, agora os caras abandonaram até pedágios, e vai voltar um pedágio 

de repente muito mais caro do que já estava, é o feitio deles fazerem, agora querem vir 

de santo aqui, não pagam mesmo em dia o salário, está lá atrasado, eles tem que estar no 

governo pendurado, se não ganhar eles tem que estar pendurado. Queria ver se fosse 

Nova Santa Rita, já tinham esgoelado a prefeita. Nós vamos ganhar a eleição, nosso 

candidato é o Lula e se não for ele vai ser outro. Continuo e vou continuar fazendo 

campanha contra o MDB no estado do Rio Grande do Sul, porque eu sou PT, se eu sou 

liderança tenho que lutar pelo o que acho certo e não vou desistir, já estou fazendo. 

Quem sabe fazer movimento somos nós, paremos estradas, nunca vão conseguir fazer o 

que nós fazemos. Mobilização é com nós mesmos. É tudo na paz, não tem violência não 

tem nada. Ver. Paulo – Saudou a todos. Ultimamente tenho vindo a tribuna para tentar 

convencer a postura política pautada nos ideais sem defender siglas, sem defender 

governos ultrapassados e politicas arcaicas que estão se fazendo presentes nesse país, 

fragilizando a constituição do Brasil que é uma bíblia, que muito me envergonha como 

pessoa, como cidadão, algo que deveria ser um livro sagrado da nossa nação, ela é tão 

fragilizada inclusive por pessoas que tem o poder na mão, que fazem gestão pública 

como Vereadores, como a prefeita, os secretários, todo mundo cometendo grandes erros 

graves na nossa constituição começando por não pagar salário de servidores, pessoas 

que trabalham e que faz o seu trabalho para a comunidade. Hoje a gente continua vendo 

um discurso aqui nessa casa defendendo ou criticando atitudes de Vereadores, vem aqui 

criar exemplos que não deve ser levado à tona aqui nessa casa. Vereador Gugu muito 

bem falou que os problemas estão aqui em Nova Santa Rita, essa casa tem que debater 

assuntos daqui da nossa cidade. Hoje nós estamos vivendo um caos de saúde pública em 

nível nacional, tem procurado fazer uma gestão voltada para a comunidade de Nova 

Santa Rita voltada para a saúde. É onde eu trabalho. E mesmo assim está muito 

fragilizada, deixa muito a desejar, estamos com uma demanda reprimida, é horrível, até 

mesmo para cirurgias simples, pessoas clamando na fila, isso é o que nós temos que nos 

preocupar, tentar ajudar a nossa comunidade. Porto Alegre é um exemplo de má gestão 

pública, muito empréstimos foram feitos para diversos segmentos dentro da 

administração pública e hoje está aí assolada. Quando eu o Renato e o Alex votamos 

contra a empréstimos aqui no município não é que somos contra a gestão da prefeita, 

mas sim preocupados com o futuro do município que amanhã pode estar com problemas. 

Não adianta vir para cá defender siglas, que o meu partido é melhor, que vai ganhar a 

eleição, primeiro trabalhem, façam por merecer. Obrigado e boa noite a todos. ORDEM 

DO DIA: PROJ. LEI Nº 023/18 – Altera dispositivos da Lei nº 088/93 – Estatuto dos 

Servidores Públicos do Município de Nova Santa Rita. Aprovado por 7 X 3 – Ver. 

Renato, Ver. Alexandro e Paulo foram contrário. PROJ.   LEI   Nº   038/18   –    Dispõe     

sobre     o reconhecimento da profissão de condutores de veículos de emergência no 

âmbito do Município de Nova Santa Rita, atividade referida no art. 145-A do Código 

Brasileiro de Trânsito. Rejeitado por 7 X 3. PROJ. LEI Nº 039/18 – Altera o parágrafo 

1º, do art. 132, da Lei Municipal nº 209/95, que dispõe sobre o Código de Posturas do 

Município. Aprovado por unanimidade. PROJ.  LEI   Nº 034/18   – Institui a exigência 

de Ficha Limpa para nomeação nos cargos comissionados existentes nos órgãos do 

Poderes Executivo e Legislativo Municipal e dá outras providências. Aprovado por 

unanimidade. PROJ. LEI Nº 042/18 – Institui o Programa Jovem Aprendiz Municipal 

no Município de Nova Santa Rita e dá outras providências. Aprovado por unanimidade. 

PROJ. LEI Nº 043/18   –   Estabelece normas para posse responsável de animais 
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domésticos e/ou domesticados, no âmbito do Município de Nova Santa Rita/RS e dá 

outras providências. Aprovado por unanimidade. REQUERIMENTO: Ver. 

Alexsandro - No sentido de que seja realizada uma audiência pública na Câmara de 

Vereadores, para tratar sobre o transporte coletivo municipal e intermunicipal, tendo 

como participantes: representantes do Executivo, Vianova, Sistema de Transporte 

Cidade Nova Santa Rita, Metroplan, Acisa, associações de bairros e comunidade em 

geral. Aprovado por unanimidade. INDICAÇÕES: Ver. Renato – No sentido de que a 

secretaria competente efetue o conserto da calçada em frente à Escola Infantil Vó Luiza, 

bairro Califórnia. Aprovada por unanimidade. Ver. Leonardo - No sentido de que a 

secretaria competente efetue a colocação de uma faixa de segurança em frente à Escola 

Campos Salles, bairro Califórnia. Aprovada por unanimidade. No sentido de que a 

secretaria competente efetue a instalação de uma lombada em frente à Escola Campos 

Salles, bairro Califórnia. Aprovada por unanimidade. Ver. Alexsandro - No sentido de 

que a secretaria competente efetue a colocação de uma caixa coletora de escoamento 

pluvial na Rua do Açude, entre os nos 175 e 193, bairro Califórnia. Aprovada por 

unanimidade. No sentido de que a RGE SUL efetue a instalação de rede de baixa tensão 

na Rua Adalberto Martins Viegas, bairro Sanga Funda. Aprovada por unanimidade. Verª. 

Ieda - No sentido de que a RGE Sul efetue a poda dos galhos que estão encostados nos 

fios na Rua Pastor Júlio Adão Michel, próximo ao nº 124, bairro Califórnia. Aprovada 

por unanimidade. No sentido de que a secretaria competente efetue a implantação de um 

quebra-molas próximo ao nº 149 da Rua Boqueirão do Caju, bairro Caju. Aprovada por 

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

pavimentação da Rua Cerejeira, bairro Caju. Aprovada por unanimidade. No sentido de 

que a secretaria competente realize a ampliação e a construção de uma quadra esportiva 

coberta na Escola José Bonifácio. Aprovada por unanimidade. Ver. Ildo - No sentido de 

que o Poder Executivo, juntamente com a Empresa de Transporte Coletivo Municipal, 

conceda passe livre aos Agentes Comunitários e Agentes de Combate a Endemias. 

Aprovada por unanimidade. No sentido de que a secretaria competente notifique os 

proprietários dos terrenos que não possuem edificação para que realizem a limpeza dos 

mesmos, na Rua Emílio Antônio Pereira, Loteamento Paineiras, bairro Califórnia. 

Aprovada por unanimidade. Ver. Jocelino - No sentido de que a secretaria competente 

efetue o recapeamento do asfalto na Av. Getúlio Vargas, na entrada do bairro Berto Círio. 

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

revitalização da entrada do bairro Berto Círio, com roçada na lateral da via, manutenção 

e limpeza dos trevos e sinalização com placas indicativas da entrada do bairro. 

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

Alex – Eu fiz um requerimento onde pedia uma audiência pública para tratar sobre o 

transporte público, que hoje sei do empenho da administração, onde colocou ônibus 

municipais, mas tenho visto muitas reclamações dos usuários, onde estava buscando o 

entendimento para que a gente poça solucionar os problemas. Dou os parabéns para o 

Vereador Leonardo onde vi ele também ontem, participei de uma reunião promovida por 

ele, onde o presidente da comissão, Jair, fizeram uma reunião aqui com o secretario 

Rodrigo, o dono da empresa e também seu Moacir, onde também foi feito um baita 

trabalho pela assessora do Vereador Leonardo ali no paradão, onde ela escutou muitas 

demandas, reclamações, onde foi tudo apresentado para o secretario, para o secretário 

de obras também, onde também os Vereadores estiveram presentes, puderam falar 

algumas reclamações que escutaram ao longo desse período que sabemos que haverá 

muito transtornos até conseguir alcançar o objetivo mas o primeiro passo foi dado e a 

gente tem que buscar escutar a comunidade e tentar ajudar da melhor forma, para que 

esse usuário que realmente necessita do transporte público tenha um transporte de 
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qualidade. Vai ter uma audiência para o dia 28, num sábado as 10hr da manhã aqui 

nessa casa, e peço para que os colegas se façam presentes, tragam as demandas das 

comunidades, do pessoal que usa o transporte, entre em contato com o vereador porque 

essa audiência pública não é só do vereador Alex é de todos vocês. Uma boa semana a 

todos. Verª. Ieda – Saudou a todos. No dia 04 teremos a convenção do PRB em Porto 

Alegre, as 9hr da manhã, estão todos convidados aqueles que querem somar-se ao 10, 

estão convidados a participar. Ouvindo a fala dos vereadores em relação ao transporte 

público, ontem tivemos aqui na câmara a presença do secretário Rodrigo, do secretário 

de obras, representante da empresa de transporte público, o diretor, e tiramos várias 

dúvidas, na verdade temos muito pouco tempo de transporte municipal e tudo é questão 

de adequação. O transporte público tem se apresentado de boa qualidade, todos os 

ônibus são de boa qualidade, tem alguns ajustes de horários em questão de escola, 

empresas acho que quase todas já foram atendidas, então isso é um grande passo para a 

nossa administração enquanto que tivemos um ano e meio nessa pendencia do 

transporte público precário, em que a Via Nova ainda tem muitas reclamações dos 

usuários, muita lotação, má qualidade dos ônibus, mas aquele transporte público 

municipal que a administração se comprometeu está sendo bem atendido. Obrigada e 

boa semana todos.  

Ver. Leonardo – Esse tipo de trabalho, esse tipo de união entre os Vereadores que faz a 

gente ter gosto de executar um trabalho, um trabalho em conjunto, o Alex convocou a 

audiência onde o pessoal vai poder expor as necessidades, além da gente ter feito esse 

trabalho no terminal pra várias pessoas com suas demandas, é gratificante e vendo a 

união de todos se torna mais prazeroso fazer um trabalho. Mas muitas vezes o que me 

deixa chateado são fatos igual aconteceu a pouco, gostaria de pedir desculpas a todos, 

isso é uma falha nossa, todos os vereadores a respeito do parecer favorável ou 

desfavorável, e acredito que temos que corrigir o quanto antes porque a nossa sessão é 

uma vez por semana. Gera um sentimento de desorganização, então eu gostaria de 

deixar registrado, fiz questão de vir aqui para que seja corrigido o mais breve possível. 

Peço que quando tiver na tribuna independentemente de partido que respeito o tempo de 

cada vereador. Ver. Milton – Saudou a todos. A gente tem uma coligação, os partidos de 

Nova Santa Rita que muito me orgulho e tive lá e concorri, deixei muito amigos no PT, 

hoje eu estou no MDB. Nosso vereador citou que a gente está sempre pendurado no 

partido PT, tem que ter respeito vereador, a coligação aqui dentro de Santa Rita e se não 

fossemos nós e se não fosse a coligação, será que seria tão fácil, eu sempre defendo a 

prefeita Margarete e digo, eles vão falar em Porto Alegre reclamar que tem buraco mas 

vão ver aqui em Santa Rita, será que a prefeita Margarete vai ter que ir para lá arrumar, 

vão parar com isso aí, se eles fossem tão bons, mas não fizeram, tem que sair mesmo, eu 

sou a favor dos que trabalham para a comunidade mas dizer que nós estamos 

pendurados, não. E nós trabalhamos e muito e eu tenho que representar meu partido. Eu 

votei no Lula e na Dilma, mas tinha mais gente junto, era Temer, era Lula, era a Dilma, 

uma coisa errada, a teta é boa, se não fosse boa eles não iriam querer. Mas tem que 

pensar aqui no Rio Grande do Sul, tem que fazer por nós. Olha a saúde, tem gente de 

Canoas que vem consultar em Santa Rita. Eu estou triste vereador Jair, vou citar teu 

nome, pendurados não, nós temos trabalho e o trabalho mostra no dia-a-dia na rua, nós 

não estamos pendurados não. Ver. Jair – Tu citaste meu nome, mas acho que tu também 

não estavas prestando atenção no que eu falei. Não falei aqui do município vereador, 

desculpa, eu falei do governo federal, não toquei em nenhum momento aqui no 

município, eu falei lá em cima vereador, não falei do município. Pessoal, vocês viram 

que o vereador Paulinho ali na discussão com o vereador Leonardo, primeiro lugar 

aquele projeto que ele fez ali ele é ilegal, segundo lugar, ele como vereador deveria 



 
 
ATA 029/2018                                                                                                                                                                                                                                                                       6/8 

saber, ele como motorista de ambulância, como funcionário público ele nem poderia 

votar no projeto. Não reprovamos nada, ele pegou o telefone aqui e mandou para o 

pessoal que nós reprovamos um projeto que era bom para os funcionários públicos, os 

motoristas, não reprovamos, aqui a comunidade tinha mais gente agora já foi. Não 

podemos aprovar coisas ilegais, o vereador deveria sabe disso, ele é o autor do projeto 

que tem que vir do executivo, já é uma lei federal. Ninguém é contra ninguém, só não 

poder votar em algo ilegal. Não é que foi contra, mas é muito fácil vir aqui dizer e não 

explicar e sair botando no facebook e não explicam porque o projeto não foi votado. 

Vereador se o senhor entendeu mal desculpa, eu falei lá em cima. Se o senhor se sentiu 

mal me desculpa. Bom retorno as suas casas. Ver. Rodrigo – Saudou a todos. Só quero 

colocar uma situação que vem acontecendo a dias aqui na Câmara, muitos projetos que 

parecem até ser excelentes mas já existentes em nível do governo federal do poder da 

união e referente que são institucionais na legislação do município, com certeza vai 

voltar como veto e teve projeto hoje que aconteceu, então está na hora de começarmos a 

repensar que a cidade tem muita coisa a ser feita e buscar projetos sérios que podem 

somar para o crescimento do município e não criar projeto para fazer politicagem, para 

querer se promover em cima de algo que já existe, isso é uma política muito feia e 

barata, que não condiz comigo e tá na hora dos vereadores começarem a repensar nesses 

projetos. Pegar um gancho no vereador Leonardo sobre as comissões, há muito tempo já 

está decidido que as reuniões seria as 17hr todas as terças-feiras onde algumas pessoas 

não participam e temos esse problema, deixando em saia justa todos, a gente fica sem 

saber o que fazer porque não dá o parecer se é favorável ou não, acho que a gente tem 

tudo pra resolver isso. Obrigado. Ver. Renato – Saudou a todos. Gostaria de deixar os 

pêsames à família do Tino que perdeu o filho essa semana num acidente em Canoas, 

morador do nosso município, um jovem que num acidente fatal perdeu sua vida, chega 

me arrepiar falando, perder um filho, deixar registrado aqui, Tino vem sempre nos 

assistir, passou por um momento bastante difícil. Gostaria de falar que teve reunião 

ontem com os representantes da nossa empresa que faz a linha municipal, onde nós 

podemos dialogar com o representante da empresa, com pessoas que lidam no dia-a-dia 

com ajustes, parabenizar a Lia pelo trabalho que ela fez, e como eu tinha reclamações 

do bairro Morretes que não tá tão bom assim o transporte, em alguns bairros também, 

que tem problemas ainda e a gente sabe e entende, tem que começar a se ajustar para 

que comece a melhorar. Quanto a questão da qualidade dos ônibus, é natural que os 

ônibus sejam melhores porque foi feito um contrato com a empresa e dentro do contrato 

exige que tem que ser com qualidade melhor os ônibus, para o usuário, portanto eles 

estão apenas cumprindo com o que está ali nesse contrato de seis meses que eles 

fizeram com o município. Estamos a dois anos trabalhando com transporte na câmara e 

os problemas continuam, é uma briga muito grande. Os problemas continuam com a Via 

Nova. Acho que tem que ser esclarecido as questões porque para um lado pode para o 

outro não, se não pode para um acredito que para outro também não possa. Nós temos 

duas comissões com três vereadores e uma comissão com quatro vereadores, e tem o 

presidente da comissão, e quando nos reunimos nessa casa por diversos anos, fica difícil 

o secretário da mesa interpretar ali quem assinou ou não, quem é favorável ou não. Ver. 

Jocelino – Quero agradecer a todos que estão até o final da sessão. Essa questão das 

comissões não é algo muito delicado porque estamos em onze vereadores e nós 

discutimos sobre dar um parecer escrito, escrever se é favorável ou não isso é um pouco 

de irresponsabilidade dos vereadores também né, nós temos a semana toda livre, temos 

equipamentos aqui disponíveis para verificar os projetos, fazer a leitura, debater, tem 

dias de reuniões das comissões. Na questão do projeto, cada comissão tem três membros, 

só tem uma comissão que tem quatro, então no momento que veio o parecer da maioria, 



 
 
ATA 029/2018                                                                                                                                                                                                                                                                       7/8 

se o outro não acatou aquela reivindicação ali, na hora da leitura o secretário vai dizer 

olha, o fulano está desfavorável mas o parecer da comissão é favorável, mas eu tenho 

certeza que isso não irá mais acontecer. Quero parabenizar o executivo da coragem na 

questão do ônibus, realmente nós os onze vereadores fiscalizando e hoje a gente tem o 

transporte municipal. É muito importante a comunidade estar presente no dia 28, 

participar e dizer o que não está bom, para que possamos melhorar o transporte público 

e isso é muito valido para nós não cairmos para mesmice daqui seis meses ou um ano. 

Quero parabenizar a fala do colega vereador conforme ele interpretou essa questão de 

governo municipal, estadual e federal, realmente o MDB se faz defensor do governo 

estadual, acredita sim apesar de todos os problemas que o governador Sartori vem 

passando, mas o MDB de Santa Rita vai sim fazer uma campanha junto com o gringo. 

Quanto ao governo federal, hoje o partido deixou deliberado que infelizmente nosso 

pré-candidato, aqui em Santa Rita ninguém do MDB irá fazer alguma campanha para 

ele devido algumas atitudes. Para nós é muito delicado falar de governo federal, porque 

realmente hoje não se tem uma referência, os partidos aqui hoje presentes na câmara 

ninguém tem uma referência. Boa semana a todos. Ver. Ildo – Saudou a todos. Eu 

venho a essa tribuna muito chateado pelo fato de projetos que os vereadores apresentam 

inconstitucional aqui na casa, o vereador Paulinho pena que ele não está aqui, porque 

ele é um vereador e um funcionário público e ele vem aqui e prega moral, porque os 

partidos são todos corruptos, po0rque não sei o que e não sei o que, o que ele está 

fazendo dentro de um partido? Aí ele vem apresentar projetos aqui inconstitucional que 

não é do dever de vereador apresentar e liga para os funcionários e joga vereadores 

contra os funcionários, então essa é a pratica do vereador, vereador, funcionário público 

que vem e chega atrasado nas sessões, não participa das reuniões das comissões e vem 

aqui e não espera, eu gostaria que o vereador estivesse aqui, pra ele ouvir, porque para 

nós é muito fácil apresentar projetos, amanhã ir pro executivo e ser vetado, e volta para 

cá para votar no veto, é isso o que acontece. Eu acho que os vereadores teriam que ter 

mais responsabilidade porque foi falado aqui que todas as terças-feiras tem reunião das 

comissões. Gostaria de falar um pouco sobre a questão do executivo e principalmente a 

questão pra educação que foi muito falado aqui nessa casa, sobre a nossa secretaria 

Elaine, que o colégio treze de maio está parado, tem outras creches paradas, mas esse 

vereador que falou aqui, marcou uma reunião com a secretaria poucos dias atrás com o 

companheiro dele e passou mico, estava eu, o Gugu, o Jair, a nossa presidenta da casa, e 

ele não veio, então é fácil vir aqui chutar, eu se fosse o vereador Renato me retirava da 

reunião. Boa noite. Ver. Mateus – Saudou a todos. Eu estava escutando os vereadores 

falarem da secretaria de educação, reclamam que aquela obra não vai para a frente, mas 

quando que ele moveu uma agulha para trazer aquela escola, ou quando ele moveu 

algum para trazer algo para nosso município, porque eu acho que criticar é muito fácil, 

que nem antigamente nós criticávamos o governo da estrada de Sanga Funda, que era 

uns buracos e não tinha nem como andar, agora eles criticam que o asfalto está um 

pouco estragado, essa é a diferença de governo, porque é fácil vir aqui criticar, falar mal, 

mas trazer alguma coisa para o município eu nunca vi. Eu convido o vereador para ele 

mostrar a obra que trouxe para o município, e também quando falam em estado que 

quem tem que haver com o estado é o governador Sartori não é nós, eu acho que temos 

que nos envolver com o estado sim, porque temos que lembrar que o estado deve para o 

município, nós temos que lembrar que o estado depois do governo Sartori não investiu 

em nada no nosso município, que quando era o governo Tarso nós tínhamos viaturas 

novas para os policiais, então temos que falar do estado sim. O professor, o policial, 

recebiam salário em dia, eles tinham mais vontade de trabalhar para segurança e 

educação. Boa semana a todos e muito obrigado.TRIBUNA POPULAR: Não houve. 
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Com a proteção de Deus e em nome do povo de Nova Santa Rita, a senhora presidente 

encerrou a sessão às dezoito horas e cinquenta 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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