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ATA Nº 035/2018 – 30ª SESSÃO ORDINÁRIA – 11/SETEMBRO/2018 – Ao decimo 

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

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

ano da sétima legislatura, com a presença de todos os vereadores exceto Ver. Paulo 

Vargas que estava ausente. A presidente Ieda Bilhalva, deu início aos trabalhos às 

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

PT/ PTB GRANDE EXPEDIENTE: Ver. Alexsandro Ávila / Ver. Jocelino Rodrigues/ 

Ver. Ildo Maciel da Luz / Verª. Ieda Bilhalva / Ver. Milton Remelink / Ver. Mateus 

Marcon / Ver. Paulo Vargas /Ver. Leonardo Vieira / Ver. Rodrigo Aveiro/ Ver. Jair de 

Oliveira e Ver. Renato Machado. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Ver. Jair de Oliveira / 

Ver. Ildo Maciel da Luz / Ver. Paulo Vargas / Ver. Alexsandro Ávila / Verª. Ieda 

Bilhalva/ Ver. Jocelino Rodrigues/ Ver. Leonardo Vieira / Ver.  Rodrigo Aveiro / Ver. 

Renato Machado e Ver. Milton Remelink. Verª. Ieda - solicitou a inclusão da Moção n 

10. Acatado. O Ver. Mateus - solicitou a inclusão de um pedido de providência e um 

pedido de indicação. Acatados. EXPEDIENTE: Foi feita a leitura do Boletim nº 

030/18. COMUNICAÇÕES DE LIDERANÇAS: Todos os Lideres declinaram. 

GRANDE EXPEDIENTE: Ver. Milton – Saudou a todos. Eu vim nessa tribuna, estou 

meio triste, mas tem que falar a verdade, não sou de esconder, jamais algum dia eu 

tentei errar com alguém, calunia para mim não existe. Saiu umas conversas, não é 

verdade pessoal. Eu tive quatro assessores que trabalharam comigo, sempre respeitei, é 

o meu jeito, reconheço que tem horas que sou meio durão, mas saiu umas palavras que 

eu tenho que me defender, não dou muita bola, eu sempre digo, eu estou na política hoje 

e amanhã não estou, mas eu tenho a minha família e minha família para mim é tudo. Eu 

tenho meu netinho, tenho meus amigos e, aquelas pessoas que me conhecem, há 18 anos 

que eu moro em Santa Rita, que confiaram em mim, meu sonho era ser vereador e agora 

querem me destruir? Eu não vou ofender ninguém, mas, não estava dando certo, o que 

eu tenho que dizer eu digo na cara. Eu falei para o meu assessor, não vai dar mais certo, 

ele me disse que iria pedir demissão, tudo bem, eu aceito. Saiu outras palavras que eu o 

xinguei, não, a minha esposa estava junto, a mãe dele estava junto, eu baixei a cabeça e 

fiquei quieto e ele saiu me xingando na rua, eu deixo para lá, não tenho nada contra ele, 

é um guri bom. Outra coisa pessoal, eu não preciso, eu tenho meu trabalho. Diz que eu 

pedi o rancho para ele, eu sou de ajudar muita gente quando eu posso, eu o ajudei. Ele 

era assessor do vereador, não vou citar nome e, eu confiei na pessoa, para mim não dá 

nada, quer falar que fale, mas fala a verdade. Do meu jeito eu ajudei, mas tem que ter 

respeito. Boa sessão. ORDEM DO DIA: A Verª. Ieda – Solicitou a inclusão de um 

Requerimento para que sua moção fosse a votação. Acatado. REQUERIMENTO: 

Mesa Diretora - No sentido de que seja realizada Sessão Solene em comemoração à 

“Semana Farroupilha”, no dia 19 de setembro de 2018, às 19h, no Centro de Eventos do 

Parque Olmiro Brandão. Aprovado por unanimidade. Ver. Alexsandro - No sentido de 

convocar a Secretária Municipal de Educação, Sr.ª Elaine da Rosa, a fim de prestar 

esclarecimentos sobre: reposição do toldo de entrada e entre o pavilhão, reposição do 

piso das salas de aula, elevado das rampas e verificação da infiltração do esgoto que 

causa mau cheiro nas salas de aula na Escola Infantil Vó Edith; cercamento lateral e 

fundos e o conserto dos buracos no pátio da Escola Municipal Campos Salles. 

Aprovado por unanimidade. INDICAÇÕES: Ver. Rodrigo - No sentido de que a 

secretaria competente efetue a construção de uma praça de lazer no bairro Berto Círio. 

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

construção de uma pista de salto à distância na Escola Victor Aggens, bairro Berto Círio. 

Aprovada por unanimidade. Ver. Leonardo - No sentido de que a RGE Sul efetue a 

instalação de rede de baixa tensão e colocação de luminárias na Av. Getúlio Vargas, no 
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trecho da travessa dos trilhos até a Empresa InterCement, bairro Morretes. Aprovada 

por unanimidade. No sentido de que a RGE Sul efetue a instalação de rede de baixa 

tensão e colocação de luminárias na Rua Oliveiras, bairro Berto Círio. Aprovada por 

unanimidade. Ver. Paulo Vargas - No sentido de que a secretaria competente estude a 

possibilidade de cercar e implantar uma praça com academia ao ar livre no terreno em 

frente à UBS Pedreira, bairro Pedreira. Aprovada por unanimidade. No sentido de que o 

Poder Executivo encaminhe a esta Casa Legislativa proposição para criação de projeto 

de lei denominado “Calçada Verde” no Município de Nova Santa Rita. Aprovada por 

unanimidade. Ver. Alexsandro - No sentido de que o Poder Executivo realize a 

construção da Escola Técnica na Av. Santa Rita, em frente ao Detran, Centro. Aprovada 

por unanimidade. No sentido de que a secretaria competente estude a possibilidade de 

implantação de uma creche municipal no bairro Morretes. Aprovada por unanimidade. 

Verª. Ieda - No sentido de que a secretaria competente efetue a implantação de um 

quebra-molas em frente ao nº 328 da Rua Cristal, bairro Pedreira. Aprovada por 

unanimidade. No sentido de que a secretaria competente analise a possibilidade de 

realizar em todas as vias não asfaltadas do Município o método de compactação do solo 

KTD com o devido estabilizador, para que reduza a poeira e a necessidade de 

manutenção das mesmas. Aprovada por unanimidade. Ver. Jocelino - No sentido de que 

a secretaria competente efetue a instalação de uma parada de ônibus coberta em frente 

ou próximo da Empresa Mecasul, na BR-386. Aprovada por unanimidade. No sentido 

de que a secretaria competente entre em contato com a Empresa RGE Sul para troca de 

poste de energia elétrica na Rua do Açude, em frente ao nº 268, bairro Califórnia. 

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

efetue a pavimentação da Rua Cerejeira, bairro Caju. Aprovada por unanimidade. 

MOÇÃO: Verª Ieda - Homenagem a Dona Jorgina da Silva Viegas, uma mulher 

guerreira e de braços fortes que sempre honrou as tradições gaúchas, e que a 

homenagem seja no dia da Sessão Solene do dia dezenove de setembro de dois mil e 

dezoito, nos termos regimentais. Aprovada por unanimidade. PAUTA: Não houve. 

EXPLCAÇÕES PESSOAIS: Ver. Ildo – Saudou a todos. Venho na tribuna tecer 

alguns comentários a nível de estado, do cenário do estado, do que está acontecendo 

sobre a questão da assembleia legislativa, que hoje foi a votação, nós sabemos que o 

governo do estado, o funcionalismo público está recebendo parcelado o seu salário. 

Hoje foi a votação do aumento do judiciário. De m lado funcionalismo público com 

salário atrasado e do outro lado aqueles que faze as leis são os responsáveis. Se nós 

olharmos hoje, Porto Alegre por exemplo, o prefeito de Porto Alegre está depositando 

na conta do funcionalismo público quatrocentos reais. Fica para nós aqui o momento 

para nós fazermos uma reflexão do que pode e do que não pode. Lamentável. Nós 

estamos numa campanha política a nível de estado, cada um defendendo seus 

candidatos a presidente, seus governadores, seus senadores, a vida é assim e eu espero 

que a população tenha a consciência de escolher pelo menos aquele que tem melhores 

propostas e que não só agora apresente as propostas e depois caso eleito coloquem em 

execução. Quero dizer em nome do meu partido que aqui no município junto com os 

outros partidos que fazem a composição deste governo, somos muito questionados, a 

nossa prefeita é muito questionada. Deu certo, foi por isso que a prefeita ganhou com 

mais de 70% a reeleição. Nós pegamos um município sucateado, mas nós temos a 

humildade de reconhecer o nosso trabalho junto com os partidos. Fica esse 

reconhecimento meu como vereador. Obrigado. Verª. Ieda – Saudou a todos. Primeiro 

quero agradecer aos pares vereadores pela votação de nós fazermos uma homenagem na 

próxima sessão solene, será quarta-feira dia 19 no Olmiro Brandão as 19hr, estão todos 

convidados, a homenagem é a semana farroupilha e por terem votado de nós 
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homenagearmos aqui pela Câmara de vereadores a dona Jorgina Viegas que é uma 

autentica gaúcha aqui de Nova Santa Rita. Uma mulher que se criou na vida campeira, 

eu mexo com ela, pode faltar chama crioula, mas ela não. Então obrigada aos pares 

vereadores por terem concordado com essa moção. Outra questão que quero deixar 

registrado que foi nosso desfile de 7 de setembro, foi um dos maiores desfiles cívicos de 

Nova Santa Rita em que todas as escolas colocaram muitos alunos, foi a presença dos 

jovens, das crianças; parabenizar os estudantes do ensino médio que vieram em grande 

número, me admirou e é bom quando se vê o jovem na rua reivindicando uma política 

melhor, e isso é bom, porque é o legado que nós podemos deixar para nossos jovens que 

são o futuro do Brasil. Quero também deixar registrado que hoje se deu início, estava lá 

junto com a secretaria da educação e a prefeita e os demais secretários do município, 

dando início às obras de revitalização do prédio do Tiradentes, escola ali do Caju, foi 

construído um prédio novo e vai ser revitalizado todo o prédio antigo, todo pátio da 

escola e também a revitalização da biblioteca pública aqui do centro. É como diz o 

Lebrão, as escolas nunca viram tantas reformas como estão vendo nessa gestão. Hoje 

também a tarde fizemos vistoria junto com a engenheira responsável pela obra da 

câmara, está concluída a primeira fase de obras da câmara e para justificar para os pares 

vereadores e para a comunidade que não abriu o edital da segunda fase por falta de 

documentação. A obra da câmara pode se passar assim que está sendo, está lenta, bom, 

pegamos muitos dias de chuva, foram mais de quatro meses de chuva e eu também 

dependo de documentação, não posso ter a irresponsabilidade de abrir um edital sem a 

documentação de lei. Acredito que até o final de setembro a gente abra a licitação. Boa 

sessão.  Ver. Jocelino – Saudou a todos. Aproveitando a fala do vereador Ildo na 

questão de candidatos, quero dizer que desse vereador não entrarei em confronto 

político com nenhum amigo, com nenhum cidadão, por uma opinião política, vivemos 

em um país democrático, quero dizer que eu respeito a opinião de cada um, quero dizer 

também que não irei a nenhuma casa pedir votos para aquelas pessoas que eu apoio 

falando mal dos outros deputados, porque se perder uma amizade por causa de política, 

nunca foi amigo de verdade. Quero de forma sucinta, repudiar o serviço que a empresa 

Coesul fez aqui em Nova Santa Rita, se já não bastasse passar com caminhão acima do 

peso lá em Sanga Funda, deixando o asfalto daquela maneira para a comunidade ainda 

entrega uma obra lá na rua dos Pinheiros lamentável, pelo preço que foi, pela demora, 

entregar um asfalto já com rachaduras e buracos, eu como vereador fico com vergonha 

de entregar uma obra daquelas, tenho certeza que a secretaria de planejamento, o 

secretário vai notificar a empresa, vai fazer a correção da maneira digna para que a 

comunidade possa usar. E também a questão da sinalização no trecho da Califórnia, 

antes que aconteça um acidente grave, antes que alguém pague com a vida, é importante 

que seja refeita a sinalização para que as pessoas que chegam ali saibam, entendam bem 

aquele pare ali, pela questão de iluminação para que não haja problema. Boa semana a 

todos. Ver. Renato – Saudou a todos. Como é um período eleitoral nós precisamos fazer 

algumas comunicações com relação ao último acontecimento. Não porque é um 

candidato que desponta e muito bem para ser o próximo presidente da república, se 

fosse com qualquer outro candidato, imagina se nós vereadores não fossemos 

divergentes com colega, com outro e toda vez que se encontrasse na rua um querendo 

agredir o outro, isso é muito triste em um país da democracia onde se pregou tanto para 

ser democrático ter o direito de escolher, um acontecido com o candidato Bolsonaro, por 

uma pessoa que dá pra se notar que não está sozinho, porque um vagabundo desses tem 

quatro advogados para defender, deve ter gente muito interessada atrás dele, não é um 

coitadinho, é um bandido que poderia ter acontecido com qualquer outro candidato. 

Lutaram tanto por democracia para se ver hoje, não confronto de ideias, mas sim um 
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confronto de agressões, as pessoas perdendo amizade. Nós temos que saber sim 

respeitar a opinião de escolha de cada cidadão, não tem necessidade de virar inimigo, 

tem que respeitar o espaço dela, política eu aprendi assim e tenho diversos amigos em 

partidos, mas eu gosto sempre de separar o político do ser humano. Está virando uma 

guerra nosso país, eu admiro as pessoas que vem nessa casa escutar o que os políticos 

têm a dizer, acho que nós precisamos ser mais humanos e respeitar a posição de cada 

cidadão. 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 dezenove horas e 

quinze minutos. Nada mais havendo a tratar, sendo que os discursos de uso da tribuna 

constam em arquivo digital em anexo, foi lavrada a presente ata, que vai assinada pela 

Presidente e pelo vice-presidente. 

 

 

 

 

 

Vereador Ieda Bilhalva, 

Presidente. 

Vereador Rodrigo Aveiro, 

1º Secretário. 

 

 


