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ATA Nº 015/2018 – 10ª SESSÃO ORDINÁRIA – 24/ABRIL/2018 – Aos vinte e quatro dias 
do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, na sede da Câmara de Vereadores de Nova Santa 
Rita, realizou-se a décima 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. AVISOS: Em virtude do feriado da próxima semana, 
solicitamos que todos os pedidos dos senhores vereadores sejam entregues na secretaria até 
quinta-feira, dia 26/04. A sessão da próxima semana será realizada na quarta-feira, dia 02/05, 
às 18h. Convite aos vereadores e assessores para palestra, no dia 03/05, às 19h30, na Igreja 
Episcopal. ATA 014/2018 foi aprovada por unanimidade. EXPEDIENTE: Foi feita a leitura 
do Boletim nº 012/18 no Expediente. Verª. Ieda Bilhalva solicitou a leitura do convite enviado 
pela Assembleia Legislativa. Acatado. COMUNICAÇÕES DE LIDERANÇAS: Ver. 
Leonardo Vieira saudou todos os presentes. Relatou que esse espaço então é pra comunicação 
de liderança, que gostaria de lembrar a comunidade, também já pediu um apoio que agora nessa 
segunda semana de maio tem desenvolvendo aqui na cidade, que é um projeto já que foi 
aprovado no ano passado, e é Lei no município, que é o projeto Na Mão Certa, que é um projeto 
de prevenção do abuso sexual da criança e adolescente, é um projeto em parceria, que foi feito 
em parceria com o Executivo e a InterCement, que é um projeto que a InterCement executava 
com força própria e hoje é lei no município, e que gostaria de convidar a todos os empresários 
que quiserem estar participando e colaborando com essa campanha. Falou que hoje tiveram 
fecharam uma parceria com a prepara que vai tá dando uma bolsa pra esses jovens, porque esse 
projeto ele vai ser feito blitz, vai ser feito palestra dentro das escolas, que o Aires conhece um 
pouco do projeto, apoia nessas blitz, que então vão ser feitas palestras dentro das escolas e 
dentro das escola vai ser feito os sorteios, o qual envolve essa criançada aí. Afirmou que teve 
um retorno bem bacana ano passado, inclusive esse projeto foi reconhecido em quatro países, 
que é um projeto que abrangeu bastante aí, então pede a colaboração da comunidade, quem tá 
podendo contribuir aí pode lhe procurar na Câmara, pode procurar o pessoal através da 
InterCement, a Nata lá no CRAS, pra poder apoiar e poder abranger mais esse projeto, que ano 
passado foi em torno de duas mil e seiscentas crianças, e que falando assim pode não parecer, 
mas existe muitos, dentro desse trabalho que fizeram no ano passado, que teve crianças que 
chegou assim: ‘mas então o que eu sofro em casa é um abuso sexual’, que as crianças achavam 
que o que tinham em casa era carinho, mas eles dentro dessas palestras, que eles passaram a 
entender que aquilo era um abuso sexual que eles tavam sofrendo dentro de casa. Disse que 
então essas palestras, apesar de ser num âmbito menor, que é dentro da escola, venha trazer essa 
informação pras crianças e as crianças começaram a procurar os professores, que começaram a 
procurar os professores e relatar os fatos que aconteciam em casa, que então deixa aqui já o seu 
convite a todos que quiserem participar desse projeto, um projeto bem bacana, que seria essa 
sua contribuição. Ver. Alexsandro Ávila saudou todos os presentes. Mencionou que esse 
vereador usando o espaço da bancada não poderia deixar de vir aqui e mostrar o seu total 
descontentamento, novamente, referente à Casa de Acolhimento dos menores da cidade, que 
mais uma vez uma casa que tinha aqui na Dioclécio Rodrigues foi fechada e buscou o 
entendimento a dois meses atrás, bateu na porta do secretário, bateu na porta da presidente do 
Comdica, foi ao Conselho Tutelar pra buscar fortalecimento pra que conseguisse realmente dar 
um amparo pras crianças, aonde as crianças novamente foram levadas para outra casa de 
acolhimento, aonde hoje foi fechada novamente, que é a terceira casa de acolhimento que essas 
crianças vão e a casa é fechada, calcula como é que fica a cabecinha dessas crianças que 
precisam de ajuda, e que aí vai na Secretaria da Assistência Social e escuta um monte de 
desculpa, mas a responsabilidade isso não encontrou, que também foi na presidente do Comdica, 
na Jaque, buscar também este entendimento, onde escutou muitas reivindicações, mas aquele 
entendimento de realmente ajudar, buscar a responsabilidade, isso não aconteceu e mais uma 
vez essas crianças tão lá com uma outra casa fechada, até quando. Comentou que aí mostra aqui 
a casa de acolhimento que foi feito aqui em Santa Rita, atirado às traças, ali quem vai pra Escola 
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da Fazenda, que foi ali, conversou, pediu, nem roçada foi, que agora ficou sabendo pelos 
conselheiros tutelares, que tão se dedicando ao máximo, e tão com os braços cruzados porque 
não conseguem ter um diálogo com a Administração, que hoje teve reunido com eles 
conversando e eles pedindo ajuda: ‘vereador, é mais um, nós somos cinco, vai ser seis, essa 
causa nós temos que abraçar junto, porque é vidas’, que tá aqui a foto das casas de acolhimento 
de Nova Santa Rita atirada às traças, na Escola da Fazenda, e continua do mesmo jeito, onde 
foi buscar o entendimento a dois meses atrás. Ressaltou que então dessa forma esse vereador 
vai sim abraçar essa causa junto ao Conselho Tutelar, mais uma vez vai encaminhar tudo isso 
ao Ministério Público, pra que realmente a prefeita, o secretário, busque o entendimento que 
realmente isso aí é gravíssimo, porque é vida, essas crianças vão ter que ser preparada pro futuro, 
e a cabecinha dele tá sendo totalmente desnorteada com isso, eles vão acreditar em quem, que 
hoje os conselheiros vão lá conversam com eles e ele já não confiam mais, porque a casa que 
eles são levado, essa casa vai lá e é fechada por várias irregularidades, mas a Administração 
tem que assumir esse compromisso e botar essa casa aqui em funcionamento, ajudar o Conselho 
Tutelar, escutar o que o promotor ou promotora vem e determina aqui no município, que hoje 
o juiz veio, o promotor vem e notifica o secretário, o secretário vai lá e argumenta com várias 
justificativas e fica como tá, como isso já vem há anos. Falou que então dessa forma aí hoje 
vem nessa tribuna falar desse total descaso com as crianças, a dificuldade dessa casa de 
acolhimento da cidade aqui funcionar, aonde vê dizer que não tem como, verba pra manter uma 
casa, sendo que essas crianças hoje que tão no abrigo tem um gasto de oitenta mil reais por mês, 
que então acha que dá sim pra mexer na estrutura que tem hoje dentro do município e botar essa 
casa a funcionar, porque é muito dinheiro e não é por causa do dinheiro, que é a vida, é o bem 
estar das crianças que tão aqui perto dos seus pais, perto da sua mãe, tentando trazer ela pra 
sociedade, então dessa forma esse vereador vem aqui, que quem olha esse vídeo hoje seu que 
vai pro Facebook, compartilhe, comente, porque isso vai ser muito importante pra buscar em 
um entendimento com Administração pra buscar uma solução, pra buscar realmente um 
compromisso do secretário aí da Assistente Social. Verª. Ieda Bilhalva saudou todos os 
presentes. Frisou que uma honra tê-los hoje aqui na Câmara de Vereadores, que o partido PRB 
aqui em Nova Santa Rita sentisse honrado em fazer essa homenagem ao sargento Aires, o 
sargento Aires, terceiro sargento Clandio Fernando Aires dos Santos, do Décimo Quinto 
Pelotão da Brigada Militar, que foi o idealizador da implantação do Consepro, na verdade o 
idealizador da reativação do conselho, do Consepro, sendo preocupado com a segurança e bem 
estar do cidadão, que o sargento Aires que foi transferido da cidade de Santa Maria pra esse 
município em dezembro de dois mil e doze, logo começou a estudar a possibilidade de reaver 
o Consepro, verificando alguns documentos que já existia, porém não estava na ativa desde dois 
mil e oito, que após algumas tentativas sem êxito não conseguiu reativar, que novamente em 
dois mil e dezessete o sargento Aires retomou a ideia e convidou então primeiro tenente Paulo 
César Camargo Teixeira, agora na reserva remunerada, para reativar o Consepro, diante disso o 
sargento Aires convidou alguns voluntários para fazerem parte desse contexto, após reunir 
vários nomes voluntários que aceitaram fazer parte desse sonho foi lançado o edital de 
convocação da assembleia geral ordinária no dia treze de setembro de dois mil e dezessete, pelo 
senhor Rogério Capela Clean, para reativação do Consepro, que tem como presidente o 
primeiro tenente da reserva Paulo César Camargo Teixeira. Explicou que o objetivo é atuar 
como órgão incentivador do bom relacionamento entre as entidades e autoridades locais, através 
do repasse de meios materiais, equipamentos e serviços, além de promover cursos e 
treinamentos que visem a melhoria dos serviços prestados pelos órgãos de segurança no 
município de Nova Santa Rita. Destacou que por considerar a importância e o grande exemplo 
que o sargento Aires demonstrou de solidariedade e preocupação com a segurança de cada 
cidadão, desde que veio a exercer o seu trabalho no município, apresenta reconhecimento às 
relevantes ações prestadas por esse nobre militar, que pelo exposto acima justifica a concessão 
e aprovação da presente moção da homenagem por esta Casa Legislativa. Ver. Jocelino 
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Rodrigues saudou todos os presentes. Enalteceu que esse espaço que é de liderança do partido, 
que vem aqui falar de alguns trabalhos que tem feito, algumas visitas que tem feito, uma delas 
foi no posto de saúde lá na Escola Nova Sociedade, é uma escola implantada há pouco tempo, 
é uma escola que está sendo feito alguns ajustes, que foi cedido uma sala para uma unidade de 
saúde, o qual colegas vereadores, muitas pessoas se fazem presente lá, muitos atendimentos são 
feitos, que além de visitas domiciliares, e que algumas situações estão sendo ajustados, uma 
questão dos bancos pro pessoal esperar no horário do almoço e tudo mais, que falado hoje com 
a secretária da Saúde ela vai tomar as devidas providências logo. Disse que outra obra do 
Município que esteve visitando é a questão do asfalto da Rua do Ipê, uma obra que está sendo 
feita essa empresa CoeSul, é uma obra de quinhentos e sessenta e cinco metros, que vai custar 
aos cofres públicos um pouco mais de oitocentos mil reais, assim como também o trevo da 
Califórnia que está sendo modificado também pela empresa em contrato da CoeSul, que vai 
custar um pouco mais de sessenta mil reais aos cofres públicos, dentro o que lhe surpreendeu 
dessa empresa, acaba visitando algumas pessoas, alguns moradores do loteamento que vão ter 
o prazer também de estar construindo dentro do seu bairro o asfalto dentro daquela rua onde 
eles moram. Citou que quer falar também da questão num projeto seu na Casa, que tramita na 
Casa, a questão do calendário de amantes de carros e apreciadores antigos, que aqui tem o 
amigo Teixeira, um apreciador nato de carro antigo, tem o seu fusca, então há muito tempo faz 
parte e também colaboro com essa questões de carro antigo, que então é uma maneira de fazer 
parte do calendário, é uma maneira de ter esse tipo de entretenimento aqui no município. 
Relatou que quer falar também no seu projeto zero vinte e um, também tramita nessa Casa, 
sobre a honraria policial em destaque do ano, que já conversou com o sargento Aires a respeito 
disso, isso é o mínimo do mínimo do mínimo que os vereadores podem fazer pelo trabalho que 
a brigada vem prestando e vem se esforçando pra essa comunidade, que então isso é uma 
maneira da Câmara aqui poder fazer um destaque aquele policial, não desmerecendo os outros, 
mas ao militar aquele que se destacou um pouco mais em prol do batalhão e em prol da 
comunidade. Ver. Jair de Oliveira saudou todos os presentes. Enalteceu que usa esse espaço, 
hoje usa esse espaço aqui que é o espaço do partido, pra ver o que é feito e o que não é feito, o 
que tá andando no município e o que não tá andando, e que tem outros dois espaços que é para 
falar de outras coisa que acontece na cidade, que vem aqui pra falar sobre o rodeio, quer aqui 
dar os parabéns para os organizadores, achou, na sua opinião, um dos maiores rodeios que teve 
aqui nesse município, nesse oitavo rodeio que teve ali, muita gente, que então parabéns a todos 
os organizadores, à Prefeitura Municipal, à prefeita, o vice-prefeito César, enfim. Falou que 
também quer aqui comunicar os cidadãos santa-ritense que tá chegando mais uma máquina, 
uma retroescavadeira, que tá vindo pro município, chega já nesses dias aí, também que nem o 
nobre colega vereador falou aqui da Rua do Ipê saindo o asfalto lá, que tem lá de vento em 
polpa, que acha nem mais trinta dias já sai pronto praquela comunidade, uma luta grande da 
prefeita, dos vereadores, a obra da creche lá da Califórnia de vento em polpa também tá andando, 
várias obras, o trevo da Califórnia, a licitação do asfalto da Itapuí, que então devagarito vão 
trabalhando e arrumando essa cidade que deixaram terminado. Destacou que daí pergunta à 
comunidade, mandaram doze anos, aquela Casa de Acolhimento veio ali foi mais quatro, 
dezesseis anos, que não conseguiram fazer, não conseguindo fazer, mas não é contra eles não 
ter, não é contra, e sabe da luta de cada vereador, sabe da luta dos conselheiros tutelar, que sabe 
da luta do promotor, da promotora, se fosse tão fácil tinham feito, dezesseis anos mandando na 
cidade, mas tão há cinco e pouquinho, mas que sabe que o que é difícil é para eles, que agora 
diz que é obrigação fazer as coisas em Nova Santa Rita, nunca foi, agora virou, e tão fazendo, 
mas nem tudo pode ser feito, que essas crianças acompanha sim, que foi até lá de onde foi tirado 
lá e onde tão em Canoas, é uma vergonha, agora se fosse fácil abrir aquela casa ali, jamais a 
prefeita ia não fazer, nem tanto que pagam pras crianças tá lá, que o Município arca com as 
despesas, e um grande problema que tem, que quantos profissionais tem hoje e que pergunta se 
tem hoje profissionais pra trabalhar numa casa de acolhimento, que podem até ter, podem até 
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ter, agora não é assim que as coisas funcionam, é de passo a passo, indo devagarito, que é 
urgente é, mas dezesseis anos não foi urgente, agora virou um caso de urgência, que sabe que 
todo mundo tá trabalhando em cima disso, principalmente o Conselho Tutelar, que parece agora 
o Conselho Tutelar tá trabalhando, então quer dizer que antes não trabalhava. GRANDE 
EXPEDIENTE: Destinado para homenagens ao 3º Sargento Clandio Fernando Aires dos 
Santos, conforme Moção nº 001/18. Houve acordo de líderes para que um vereador represente 
a bancada. A presidente convidou o vice-prefeito, César Bairros dos Santos, para compor a 
mesa. Ver. Jocelino Rodrigues saudou os presentes. Salientou que aqui esse espaço que é uma 
sessão solene, parabenizar aqui a vereadora do PRB, a presidente, por essa homenagem e, com 
certeza, não tem dúvida que o Consepro tem tudo pra dar certo, porque começou bem, que 
começou com pessoas sérias, começou com pessoas dedicadas, e os empresários do município 
não geram somente renda, que os empresários não geram somente emprego, eles tem um 
compromisso social do qual eles honram aqui nesse município, que se fazem presentes e se hoje 
eles tão fazendo parte junto com sargento Aires é porque eles acreditam muito no seu trabalho, 
porque lá na Brigada Militar, na parte da segurança, é uma liderança importantíssima aqui no 
município. Citou que então aqui diz os seus parabéns, que o partido MDB se faz solidário a isso, 
homenageia isso, outras vezes o presidente Braian já teve lá conversando com ele a questão de 
uma viatura nova, na questão de mais efetivo, que semana que vem terão outra reunião com o 
governo do Estado, que sabem das questões do Estado, sabem que homenagem não paga conta, 
que são ciente de tudo isto, e sabem a crise que hoje o Estado vive, mas que tem a certeza que 
dentro dessa Câmara de Vereadores, não só ele, não só o PMDB, mas tem onze parceiros 
apoiando o trabalho do sargento junto com esses empresários que são pessoas sérias, muito 
sérias, que além de pagar o salário, além de pagar a máquina pública toda, tem se mantido com 
o compromisso muito sério perante a comunidade, que são eles que merecem todo esse trabalho. 
Ver. Jair de Oliveira alegou que já agradece por essa moção por a senhora ter feito pro sargento 
Aires, que sabe da amizade e sabe do esforço, que acha que já conversaram mais de três mil 
vezes sobre esse Consepro, porque se lembra em dois mil e oito era chefe de gabinete na Câmara 
de Vereadores e existia e depois acabou, que veio lá em dois mil e quatorze conversando, 
conversando, conversando e fica feliz porque esse time que pegou não tem reserva, que é um 
time de qualidade, não que antes não fosse, que o Aires ali ajeitou um time pra não perder, tá 
que nem o Grêmio, não perde pra ninguém. Ressaltou que então, que veio lá do cantinho de 
Santa Maria com esse propósito aqui para Nova Santa Rita e essa ideia sempre esteve fixa com 
ele de criar, e cada vez que conversava, nos lugares que se encontrava sempre disse o que 
precisar dele tá à disposição para o que puder ajudar, e que continua à disposição, crê que os 
vereadores também aqui continuam à disposição, porque mais falta no município isso aí, faz 
falta e muita falta. Falou que quer dar os parabéns pra ele e sua equipe, que o Teixeira é o 
presidente, que vão ter bastante sucesso, que nem diz o colega vereador Gugu ali, os 
empresários e a comunidade que pagam o salário, e o que depender dos vereadores aqui vão 
fazer de tudo para ajudar, que quer aqui também dizer que está falando no nome da bancada, 
em nome do Lebrão, do vereador Pedal, do vereador Mateus Marcon, que é líder de governo e 
daí o líder de governo tem que vir pra tribuna, que então quer dar os parabéns pra ele e pra 
presidenta também, por essa bela ideia de fazer essa moção pro Aires merecedor dessa moção 
mesmo. Ver. Leonardo Vieira saudou os presentes. Enalteceu que então poderia passar aqui 
os seus cinco minutos e mais um bom tempo falando do Aires, por essa contribuição que dá 
aqui na cidade, que outro dia até tava conversando ali, que já tinha terminado o seu turno mas 
tinha uma peleia pra fazer, que tinha a manutenção das viaturas, então o Aires é o cara 
responsável por manter de pé essa estrutura móvel, no caso, da sua logística, no caso, das 
viaturas aqui no município, que sem ela não teriam esse atendimento, esse pronto atendimento 
que tem hoje, que então também parabenizar juntamente com o Aires todo esse pessoal, os 
empresários que vem no apoio, o Rogério Capela Clay, o Teixeira. Disse que mês passado tava 
de aniversário e ganhou um livro do Mário Sérgio Cortella, um cara que admira bastante e 
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dentro desse livro achou algumas palavras, algumas frases ali que se enquadram nele, e que 
muitas vezes a pessoa diz: ‘isso é impossível’, e Cortella fala assim: ‘o impossível não é um 
fato, é uma opinião’, que então é a opinião do cara pra dizer que isso é impossível, mas isso é 
um fato, não que isso seja impossível pra realizar essa tarefa. Salientou que outra coisa é assim, 
que o segredo não é fazer o que se gosta, mas sim gostar do que se faz, e se faz com excelência, 
que muitas vezes abre mão do tempo de tá com a família, como mesmo disse, botar a viatura 
em pé, que muitas vezes o salário atrasado, parcelado, e o comprometimento com a comunidade, 
que poderia simplesmente dizer assim: ‘bah, a viatura tá estragado, azar, dane-se, não tô 
recebendo, não estão contribuindo comigo eu também não vou contribuir’, mas que esse é o 
seu perfil, um cara cooperador, que então deixa aqui seus parabéns a ele e a toda a corporação 
do Décimo Quinto presente na cidade. Comentou que hoje à tarde falando com Marlon Santos, 
que é o atual presidente da Câmara de Deputados, e que tá procurando o César Schirmer pra 
ver se através do Décimo Quinto consegue mais veículos, porque os daqui, até pra dar uma 
folgada, pra dar uma folgada pra esse homem pra ele passar um tempinho em casa, pra ver se 
venham carros melhores aqui, que Canoas recebeu essas viaturas novas, que vão ver se não 
consegue pegar umas menos ruim pra trazer pra aqui, pra dar uma folga pra esse pessoal, que 
seria essa a sua contribuição, que parabeniza a ele e a todos os empresários e a todos do Décimo 
Quinto. Ver. Paulo Vargas saudou todos os presentes. Destacou que palavras são poucas, muito 
poucas pra agradecer a contribuição que tens feito e contribuído dentro da cidade, Nova Santa 
Rita, por ter um homem da sua estirpe, da sua qualidade de trabalho e comprometimento com 
essa comunidade muito os honra, que muito faz crescer como cidadão e cidadã desse município, 
que és um homem que tens um legado em suas mãos há trinta anos, pleiteando sempre pelo 
melhor e pela condução do serviço de segurança pública aqui dentro do município, que este 
vereador muito se orgulha de ter o seu trabalho sempre voltado para o bem. Falou que o 
Consepro, que já tiveram dentro dessa cidade, e que reergueu novamente por ideologia e 
acreditar que esse seria o caminho para alavancar um serviço de tão importância, que Nova 
Santa Rita com homens que nem da tua estirpe só tem a crescer na segurança pública, que fica 
o seu carinho, fica o seu abraço. Explicou que quer dizer que na Casa está tramitando um projeto 
seu, do vereador Renato, do vereador Alex, junto do Executivo Municipal que também entrou 
com o projeto, para que contemple a Brigada Militar com rancho básico mensal, perante essa 
crise que estão enfrentando dentro do governo do Estado, o desmantelamento do serviço público 
que tem enfrentando, o qual se inclui como servidor público, que estão sendo vítima da 
roubalheira desenfreada desse país, que os servidores não podem se calar, tem que continuar a 
luta e o legado com dignidade e respeito, que assim tens feito há trinta anos nessa função de 
brigadianos. Reforçou que fica o seu carinho, o seu abraço a toda corporação, na pessoa do 
Aires, como legado, como um homem que sempre pautou pelo respeito e pela dignidade e da 
proteção desse município, que fica o seu cordial abraço junto da bancada do PTB. Vice-prefeito 
César Bairros dos Santos saudou todos os presentes. Ressaltou que enquanto colaborador da 
Brigada, da família brigadiana, tem que parabenizar, parabenizando a vereadora pela atitude, a 
atitude é que faz a diferença, como fez em reacender a chama do Consepro, em buscar, e 
saudando a sua esposa que tá do seu lado, que é muito importante ter a pessoa ao nosso lado e 
a importância do Consepro, a importância das parcerias de construir oportunidades, que tem 
vinte e nove anos de Banrisul e tá vinte e sete aqui na cidade, que então é colega do Estado e 
sabe todos os sofrimentos que o Estado está passando, que não é de hoje e quem hoje está 
governando o Estado já foi secretário do Brito, que então ele já sabia o que tava acontecendo 
quando assumiu, e ajudou a criar toda essa situação que estão vivendo hoje, que essa é diferença, 
tem que ter atitude na vida. Disse que quer parabenizar e em seu nome parabenizar todos e fazer 
só uma, como sempre gosta de utilizar lendas, cases, parábolas e que fazia isso no banco 
treinando os estagiários, que quer só citar uma pequena lenda, que ela disse mais ou menos o 
seguinte: ‘dois irmãos que herdaram uma fazenda grande e brigaram, e aí o mais novo saiu da 
casa, e a casa era mais ou menos no meio da fazenda, e construir uma casa próximo da dele 
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para continuar brigando dali, e aí o mais velho fez um grande açude no meio, um açude muito 
grande pra separar os dois, e aí passou, passaram o tempo e veio um cidadão que tinha 
habilidades em tratar com a madeira e aí se colocou à disposição e aí o irmão mais velho disse 
desmatou uma grande mata de eucalipto e eu quero que faça uma cerca enorme, uma cerca 
grande, dois, três metros, que não veja mais a casa do meu irmão, que não veja mais nada do 
outro lado, e aí esse marceneiro pediu uma série de ferramentas, de instrumentos, ganhou e o 
irmão mais velho e saiu pruns dez dias, quando ele voltou para surpresa dele e tinha uma ponte 
enorme, uma ponte grande com corrimão dos dois lados, e do outro lado já estava o irmão mais 
novo de braços abertos aguardando o irmão, e aí ele subiu, o irmão mais velho atravessou a 
ponte o outro veio ao caminho, os dois se abraçaram e reataram amizade, aí o marceneiro pediu 
o que lhe era devido, né, e aí eles, você fez essa ponte, nos aproximou fica conosco, ele disse 
não, eu tenho que construir mais pontes, eu tenho meu caminho pra percorrer’, que e todos 
temos possibilidades, o criador deu essa possibilidade, de fazer muros ou fazer pontes, de ligar 
as pessoas, ligar as coisas, ligar situações, criar Consepro, criar possibilidades ou então criar 
muros, que não adianta reclamar do que tá acontecendo, que tem que olhar à frente e pedir que 
o grande arquiteto do universo os ilumine sempre, que assim seja. Verª. Ieda Bilhalva saudou 
os presentes. Relatou que falar do sargento Aires, que tem uma história que vem pela educação, 
e toda história que começa pela educação ela colhe bons frutos, que seu filho que está aqui 
presente, o Tande, que hoje já é estagiário, era seu aluno em dois mil e doze quando a família 
do Clandio Aires e a sua esposa chegaram, a Sônia, de Santa Maria, e que ele era seu aluno, 
tiveram uma luta juntos, que ele veio na metade do ano, nono ano, mudou de cidade, mudou de 
escola, e que superou juntos essas dificuldades, que foi um prazer tê-lo como aluno, na 
oportunidade de hoje estar cursando o curso de Direito, estagiário na Sala do Empreendedor, 
que isso é um orgulho e isso é os frutos do que plantaram. Destacou que o Teixeira, que permita 
assim dizer, é uma pessoa singular aqui também em Nova Santa Rita, sempre um grande 
apoiador defensor das causas ambientais, que fez parte do conselho do Meio Ambiente, então 
sempre teve um bom relacionamento, que enquanto educadora e o Teixeira enquanto segurança 
pública, aí surgiu essa ideia então de fazerem essa moção em homenagem ao sargento Aires, 
por ser o idealizador então de retornar, reativar o Consepro aqui em Nova Santa Rita, que o 
Consepro é fruto dessa homenagem que estão prestando hoje, é o fruto do reconhecimento desta 
Casa Legislativa em valorizar todo empenho e dedicação do terceiro sargento Clandio Fernando 
Aires dos Santos, como o idealizador da reativação do Conselho Comunitário Pró-Segurança 
Pública de Nova Santa Rita – Consepro. Explicou que o Consepro sendo um órgão não-
governamental tem como objetivo angariar verbas de entidades públicas, privadas e doações de 
empresários, o qual será destinado à manutenção, qualificação e o apoio logístico para os órgãos 
de segurança, que qual é a missão do Consepro, atuar como incentivador do bom 
relacionamento entre as atividades e autoridades locais, através do repasse de meios materiais, 
equipamentos e serviços, além de promover cursos e treinamentos que visam a melhoria dos 
serviços prestados pelos órgãos de segurança no município de Nova Santa Rita. Disse que se 
sente lisonjeada em poder prestar essa homenagem ao senhor, que foi o idealizador e 
obviamente ao tenente Teixeira que é o presidente que aceitou esse desafio de ser presidente 
desse conselho, porque assim, conselho não remunerado, então tudo aquilo que não é 
remunerado é um trabalho voluntário, todo aquele trabalho voluntário, comunitário, em que as 
belas palavras do vice-prefeito diz que tem que unir forças, que então é isso que estão sentindo, 
que quando se forma um conselho de pessoas que não têm cunho político e nem monetário em 
prol do bem da comunidade tem sim que elogiar, tem que parabenizar e tem que ter esse 
reconhecimento. Afirmou que quer deixar assim, o seu apreço por ele, que permita assim dizer, 
sargento Aires, a Sônia e o Clandio, que é o filho que fez se conhecerem na época, e aí lá quando 
se conheceu o sargento Aires era parente de um amigo já de muitos anos, que então isso se 
tornou uma amizade antiga. ENTREGA DO CERTIFICADO AO HOMENAGEADO: 3º Sgt. 
Clandio Fernando Aires dos Santos enfatizou que primeiramente quer agradecer a sua esposa 
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Sônia e seu filho Clandio, por ter paciência consigo, das ausências nos finais de semana, mas 
que é o seu trabalho, é o que escolheu, e é o que ama fazer, que tanto que tá aqui pra receber 
essa homenagem e agora agradecer as palavras carinhosa do vice-prefeito, interino prefeito hoje, 
à presidenta da Câmara, os demais vereadores que com tantos carinhos falaram palavras sobre 
a Brigada e sobre a sua pessoa, e ressaltar a presença dos seus ex-comandantes tenente Naisin, 
tenente Cláudio e o tenente Teixeira sem palavra, e que os demais aqui os amigos que 
conquistou, que então assim as pessoas que lhe cativaram e tanto que veio pra não ficar e vai 
ficar em Santa Rita, e que agradece as homenagens, fica muito feliz, e espera que outros colegas 
também tenham oportunidade de vir aqui e ser agraciado com essa homenagem. ORDEM DO 
DIA: Ver. Jair de Oliveira 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 018/2018, 
que altera o inciso I, do art. 6º, da Lei Nº 905/09, que dispõe sobre o estágio de estudantes da 
Administração Municipal. Aprovado por unanimidade. PROCESSO Nº 446/18: PROJ. LEI 
Nº 018/18 – De autoria do Poder Executivo - Altera o inciso I, do art. 6º, da Lei nº 905/09, que 
dispõe sobre o estágio de estudantes da Administração Municipal. CCJ – Parecer favorável. 
CFO – Parecer favorável. COSP – Parecer favorável. Verª. Ieda Bilhalva solicitou a leitura da 
justificativa do projeto. Acatado. Aprovado por unanimidade. REQUERIMENTO: Mesa 
Diretora: No sentido de que a Sessão Ordinária do dia 1º de maio de 2018, seja transferida para 
o dia 2 do mesmo mês, às 18h, em virtude do feriado do Dia do Trabalhador. Aprovado por 
unanimidade. INDICAÇÕES: Ver. Paulo Vargas: Foram lidas em bloco. No sentido de que a 
secretaria competente realize a restauração e/ou manutenção das pracinhas das escolas 
municipais. - No sentido de que a secretaria competente realize estudo de viabilidade de 
implantação de bibliotecas nas escolas municipais de ensino fundamental. Aprovadas por 
unanimidade. Ver. Leonardo Vieira: No sentido de que a secretaria competente efetue a 
colocação de uma proteção na ponte que passa sobre o arroio que cruza a Rua das Flores, bairro 
Berto Círio. Aprovada por unanimidade. Ver. Rodrigo Aveiro: Foram lidas em bloco. No 
sentido de que o Poder Executivo Municipal providencie juntamente com a RGE Sul a 
instalação de rede de iluminação e rede de baixa tensão na Rua Padre Landell de Moura, bairro 
Berto Círio. - No sentido de que a secretaria competente estude a possibilidade de realizar a 
colocação de câmera de vigilância no bairro Caju. Aprovadas por unanimidade. Ver. Milton 
Remelink: No sentido de que a secretaria competente disponibilize um guarda para o Posto de 
Saúde do Centro. Os vereadores discutiram: Ver. Paulo Vargas afirmou que mais uma vez esse 
vereador vem à tribuna solidariamente à essa indicação do vereador Cabeludo, por ser um 
servidor da área da saúde, treze anos fazendo plantão naquele posto de saúde sem ter um 
guarnecimento, com guarda patrimonial, que sempre quem o estendeu a mão foi a Brigada 
Militar nas horas mais difíceis que tiveram ali, com surtos psicóticos, com familiares agressivos, 
e os servidores ficam à mercê de agressões, agressões físicas, agressões verbais, que então 
solidariamente à essa indicação esse vereador, como servidor público, e não como vereador, 
que pede que todos aprovam essa indicação do vereador Cabeludo. Aprovado por unanimidade. 
PAUTA: PROCESSO Nº 431/18: PROJ. LEI Nº 013/18 – De autoria do Ver. Leonardo Vieira 
- Obriga os estabelecimentos de Educação da Rede Pública e da Rede Particular a capacitar 
seus funcionários para prestar primeiros socorros, em caso de necessidade, e dá outras 
providências. Dada a primeira pauta. PROCESSO Nº 439/18: PROJ. LEI Nº 018/18 – De 
autoria do Ver. Leonardo Vieira - Denomina a Rua da Servidão e Travessa da Servidão no bairro 
Califórnia, como ruas Archimimo Salvador Pereira e Carolina da Cruz Pereira, respectivamente. 
Dada a primeira pauta. PROCESSO Nº 443/18: PROJ. LEI Nº 015/18 – De autoria do Ver. 
Alexsandro Ávila - Institui o JOMI – Jogos Municipais da Pessoa Idosa no Município de Nova 
Santa Rita e dá outras providências. Os vereadores discutiram: Ver. Rodrigo Aveiro ressaltou 
que na verdade só veio aqui parabenizar o vereador por essa iniciativa, de poder ter um espaço 
tão importante para os idosos, que amanhã ou depois também quer chegar nessa condição, pra 
bater a sua bolinha, jogar sua bochinha, um vôlei, que qualquer atividade física é muito 
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importante para o desenvolvimento e a qualidade de vida das pessoas, que quer parabenizar 
então o vereador Alex e apoia sim a indicação. Dada a primeira pauta. PROCESSO Nº 444/18: 
PROJ. LEI Nº 016/18 – De autoria do Ver. Alexsandro Ávila - Autoriza coleta domiciliar de 
materiais para exames laboratoriais para pessoas idosas com dificuldades de locomoção e/ou 
portadores de necessidades especiais, através do Sistema Único de Saúde, e dá outras 
providências. Dada a primeira pauta. PROCESSO Nº 380/18: PROJ. LEI Nº 009/18 – De 
autoria do Ver. Mateus Marcon - Denomina as ruas C, D, G, H, I, K e L do Loteamento Bela 
Vista, Centro, como ruas Monteiro Lobato, José de Alencar, Mário Quintana, Vinícius de 
Moraes, Érico Veríssimo, Machado de Assis e Olavo Bilac, respectivamente. Dada a segunda 
pauta. PROCESSO Nº 400/18: PROJ. LEI Nº 011/18 – De autoria do Ver. Jocelino Rodrigues 
- Dispõe sobre a criação do Shopping da Cidadania com a finalidade de praticar a inserção do 
cidadão nova santa-ritense desempregado no mercado de trabalho. Dada a segunda pauta. 
PROCESSO Nº 401/18: PROJ. LEI Nº 012/18 – De autoria do Ver. Jocelino Rodrigues - 
Institui o Programa de Envelhecimento Ativo e Saúde da Pessoa Idosa, no âmbito do Município 
de Nova Santa Rita e dá outras providências. Dada a segunda pauta. PROCESSO Nº 402/18: 
PROJ. LEI Nº 010/18 – De autoria do Ver. Ildo Maciel da Luz - Dá nome a Rua F do 
Loteamento Bela Vista, Centro, como Rua Rafael Lima e dá outras providências. Dada a 
segunda pauta. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Ver. Jocelino Rodrigues ressaltou que aqui 
pensando ali, sentado ali, no diálogo entre os vereadores, na fala dos vereadores, uma das 
primeiras falas do vereador Alex foi a questão das crianças, a situação daquelas crianças, que a 
preocupação dele e realmente pra ver como tudo é política, tudo é política, porque se essas 
crianças não receber a devida atenção como deve e não cuidarem delas agora lá na frente, que 
infelizmente estarão dando trabalho para as pessoas que hoje estão homenageando, que é a 
Brigada Militar. Falou que hoje na sessão ganhou a noite e parabeniza sargento Aires que ao 
sair daqui depois das fotos ele levou o diploma pra sua esposa e agradeceu, que realmente, 
porque são elas que ficam com o coração na mão quando os senhores saem pra trabalhar, são 
elas que ficam cuidando do bem mais precioso que é os filhos, são elas que não tem a certeza 
da volta, porque não só a Brigada, como também como os Bombeiros, porque aquela instalação 
mal feita por aquele cidadão que quis economizar, muitas vezes não é por não ter condições, 
não é a vida deles que vai a risco depois, é a do bombeiro, que fica se pensando como é que 
fica o sono do bombeiro quando ele tem que pular na água arriscando a sua vida pra salvar a 
vida de uma criança, que muitas vezes é o filho de um amigo, fica se perguntando como é que 
é o sono de um cidadão da Brigada quando ele tem que atender uma ocorrência do qual ele se 
depara com filho de um amigo, muitas vezes com parentes, e ele vai ali e exerce seu papel, 
muitas vezes entrar num tiroteio, não tem colete, que a viatura tá ruim, câmera não funciona, 
mas assim mesmo ele cumpra o seu papel, arrisca sua vida pelo cidadão, independente do 
salário, mas é por amor à camiseta, por essa responsabilidade social. Relatou que como disse, 
é muito pouco o reconhecimento que aqui estão fazendo, e não se orgulha muito não, muito 
pelo contrário, se envergonha, porque aqui hoje nessa seção tem empresários que além dos seus 
impostos tem que correr atrás também, muitas vezes fazer jantar e outras coisas pra conseguir 
viatura, pra conseguir câmera, pra fazer parte do serviço público, e que diante do seu almoço 
se depara com tudo isso que vê na política, que então é lamentável essa situação por saber que, 
muitas vezes, um empresário além dos seus impostos contribui e faz muito mais do que os 
vereadores, que deveriam fazer, mas que com certeza não só ele, mas os onze vereadores, se 
dedicam, que estão tentando fazer o melhor e muitas vezes não vem dando tanto resultado 
quanto gostariam, mas que fica aqui o seu apoio. Ver. Milton Remelink saudou todos os 
presentes. Declarou que tinha que vir nessa tribuna dar parabéns ao sargento Aires, que anda 
no município no dia a dia e vê o sargento Aires e os outros sargentos da PM, que não é fácil, 
não é fácil, eles lutam, eles correm, mas falta viatura, que acha que tava na hora, como diz o 
gaúcho, de dar mais munição pro trabalho deles, no dia a dia o que eles falam, eles estão na 
Sanga Funda, tão no Caju, tão no Morretes, tão no Berto Círio, que fica triste, muitas vezes fica 
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triste quando falam mal da PM, que ser PM não é fácil, esse dia a dia que tá aí ninguém leva 
ninguém livre, que tão vinte e quatro horas fazendo o que pode pela segurança de Santa Rita, 
por isso admira os PMs, que não tinha coragem de ser um PM que nem eles tem a coragem no 
dia a dia. Citou que o que aconteceu domingo na comunidade, na Nossa Santa Rita, que ficou 
muito triste, os maiores rodeio que deu, que agradece a prefeita Margarete, e tava se terminando 
e aconteceu e os seus parceiros tão levando as coisas embora, as botas e as bombachas que 
tavam vendendo no rodeio, e o pessoal seguiram eles, quando entraram na casa deles assaltaram 
os seus amigos e limparam, sabe o que é limpar, e que o gurizinho saiu correndo de dentro do 
carro, entrou pra casa e os caras foram lá e assaltaram, levaram tudo, levaram dinheiro, levaram 
a caminhonete, e aí fica triste. Enfatizou que enquanto tem muita gente que fala da Brigada eles 
não reconhecem o trabalho deles, que tavam no rodeio, tavam na vila e aí chamaram e não veio, 
mas é muita coisa, é muita coisa, que vão ajudar a Brigada, vão botar mais viatura, vão botar 
mais gente pra trabalhar pra depois falar. Disse que admira o sargento Aires de coração o que 
fazem, que pode falar que quer ver tá lá, quer ver tá lá que não é fácil no dia a dia, e se não for 
eles não tem segurança dentro de Santa Rita, que anda os quatro cantos e já ouviu gente falando: 
‘a polícia de Santa Rita é ruim, é braba’, não, que tão enganados, ela é braba a hora que precisa, 
são gente inteligente, são gente do diálogo, que se não for eles o que seria deles, por isso que 
diz que os PMs, todos, agradece, nunca vai deixar de falar deles, porque se não é eles, Santa 
Rita apesar de tudo é das melhores cidade pra viver, que adora Santa Rita, sempre disse se um 
dia quer que Deus vai lhe chamar que é morrer em Santa Rita, que ainda deita e dorme. 
Comentou que parabeniza de coração aos PMs, ao sargento Aires, e diz, continua assim, o que 
depender dos onze vereadores, vão marcar uma reunião com a prefeita, vão buscar, uma coisa 
que diz, se no fim do ano sobrar dinheiro, não vão devolver pra prefeitura, vão comprar pra eles 
ali, eles, os PMs precisam no dia a dia. Ver. Alexsandro Ávila frisou que usa mais uma vez a 
tribuna, hoje teve homenagem ao sargento Aires, muito merecida, como já tinha falado na 
primeira vez, mas tudo isso acha, é um conjunto da Brigada Militar aqui em Santa Rita, já teve 
aí o comando aí do capitão também do lado, também tá o capitão aqui presente aqui do Décimo 
Quinto de Canoas, que também quando foi solicitado aqui pra vir na Câmara, que sempre foram 
bem recebidos, veio, conversou, dialogou, aonde conduziu da melhor forma, que sempre um 
diálogo aí com a comunidade, deixando totalmente transparente aí os passos da Brigada Militar, 
que acha que a homenagem ela deve ser feita, ela deve ser reconhecida pelo seu trabalho, mas 
acha que o mais importante é o passo de uma Administração, da Câmara de Vereadores, buscar 
mais condições de trabalho pro brigadianos, que hoje tá aí na rua defendendo com dificuldade 
o cidadão, e vê aí, que enfrenta a criminalidade aí com grande dificuldade, porque hoje não tem 
uma estrutura realmente pra combater esses latrocínios, porque o município se encontra aí uma 
grande área de extensão, que onde não tem como hoje atender uma demanda aqui, uma 
ocorrência ali, aonde fica muito difícil, mas reconhece o trabalho da Brigada Militar, que tá à 
disposição, não só ele como vereador, mas a bancada do PTB, que acredita que os demais 
vereadores também, que acha que isso aí ajuda muito a buscar no governo Estadual mais 
condições aí pra dar uma tranquilidade pra família, pros filhos, que acha que isso aí é uma forma 
de mostrar o respeito realmente pela Brigada Militar, brigar por mais condições aí pra poder 
trabalhar e prestar um bom serviço. Alegou que essa homenagem aí foi mais que merecida, que 
hoje não se manifestou, foi o vereador Paulinho que falou pela bancada, mas que ali do lado 
reconhece o seu trabalho, que vê o senhor aí na cidade aí se dando o seu melhor aí, que então 
dessa forma esse vereador aí deixa aqui uma mensagem aí de agradecimento e reconhecimento 
à Brigada Militar e ao sargento Aires. Disse que também queria falar um pouquinho, já tá 
encerrando a sua fala, mais uma vez sobre as crianças, que hoje viu o vereador Jair vim aqui 
defender o governo, que é um vereador hoje em oposição, é vereador do PTB, não faz parte do 
governo, mas tem a humildade, o reconhecimento de ver que muita coisa melhorou, mas que 
também tem o compromisso de dizer que tem muita coisa pra melhorar, que então dessa forma 
esse vereador vai vim na tribuna e sempre vai apontar o que tiver que apontar, doa a quem doer, 
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e que acha que o perfil do vereador que tem responsabilidade com o povo, que tem 
responsabilidade com o Conselho Tutelar, ele tem que se somar a isso aí, somar e tentar ir lá 
amanhã às nove horas tentar ajudar o conselheiro que tá lá numa sinuca de bico, com seis 
crianças pra tirar lá dum abrigo em Canoas e não tem onde botar, que o juiz decretou, tem que 
sair as crianças dali, então hoje esse conselheiros se vê numa sinuca de bico, e os vereadores 
têm que se somar, que não adianta porque o Chico Brandão governou e não fez, mas é o seu 
papel hoje de assumir a responsabilidade de fazer, que hoje viu aqui o vice-prefeito, que tá 
como prefeito, dizer palavras bonitas, mas acha que o principal é atitude, atitude, chamar a 
responsabilidade, que não interessa se é o vereador Alex da oposição, se é o Jair que é PT, não 
adianta, que busca a responsabilidade pra ele e vão ver o que é melhor, que vai realmente ajudar 
o Conselho Tutelar, vai escutar o que o Alex gritão tá falando na tribuna lá, mas tem fundamento, 
porque criança é vida, que essas crianças depois vão tá no futuro, a Brigada Militar aí vai ter 
mais um trabalho se essas crianças não ser bem desenvolvida pra ser entregue à sociedade, que 
então é uma responsabilidade do Município, é uma responsabilidade de quem tá aí, que não 
adianta tocar a culpa da Administração passada, Administração passada não fez, por isso que 
vem novos gestores, nova Administração pra fazer o que os outros não fizeram, que se não 
continuar seu trabalho bem feito vai vim outro vereador aqui bem intencionado e vai tomar o 
seu lugar, merecido, porque não fez o que tinha que fazer, que não conseguiu olhar nos olhos 
do seus eleitores que foi lá pedir o voto, que então dessa vez vem sempre à tribuna, briga pelo 
melhor e vai continuar, que amanhã nove horas da manhã tá ali no Conselho Tutelar, que pede 
pros vereadores se somar, que isso é muito importante e muito importante pra vida duma criança. 
Ver. Paulo Vargas ressaltou que retornando então, que a presidente fez uma bela homenagem, 
uma bela indicação à Brigada Militar, na pessoa do querido e amigo sargento Aires, uma 
indicação muito bela, e que fica o seu comprometimento pra semana que vem em fazer também 
com que essa Casa Legislativa não pare por aqui as homenagens à Brigada Militar, que semana 
que vem esse vereador vai tá entrando com pedido de uma medalha de honra ao mérito, por 
essa Casa Legislativa, pra que contemple cada brigadiano que se aposentar nessa cidade, por 
serviços prestados à essa cidade, para que na aposentadoria leve como lembrança da Casa 
Legislativa, que é a Casa do Povo, que representa as comunidades, seja qual for o bairro, 
representa o povo de Nova Santa Rita para que tenham uma medalha pra mostrar pros seus 
filhos e netos o quão importante essa Casa os valoriza pelo trabalho, pela hombridade, porque 
tem que ser muito macho diante dessa criminalidade desenfreada que estão enfrentando nesse 
país, que então na semana que vem esse vereador está entrando com essa indicação pra que 
sejam acariciados, a cada aposentadoria, nessa cidade, por essa casa Legislativa, por 
merecimento uma honra ao mérito pelos serviços prestados. Alegou que com relação a fala do 
seu colega e vereador Alex, que é uma preocupação realmente na formação de jovens, que hoje 
tem uma sociedade a qual ela clama pela igualdade, tem governos, governadores no âmbito 
geral, que quando fala isso, uma panorâmica geral de governadores, a nível de presidente e 
todos os políticos, um discurso muito lindo que é a igualdade social, é igualdade racial, e que 
no entanto o poder público muitas vezes têm o poder na mão de resolver certas questões e se 
faz inerte à essas coisas, muitas vezes, que às vezes, como o servidor público, que é há vinte e 
cinco anos, muitas vezes quer fazer, mas o próprio poder público engessa essa questão. 
Ressaltou que aquela Casa Amarela tá há dezesseis, dezessete anos fechada, por quê, porque o 
poder público através do Executivo, muitas vezes defendendo aquela causa não conseguiu êxito 
junto ao Judiciário, que esse se fez inerte nesse período, que hoje estão de mãos atadas, porque 
é uma responsabilidade jurídica, mas ao mesmo tempo a burocracia, que atravanca o progresso 
nesse país, faz com que sejam vítimas deles mesmos. Disse que hoje o povo clama por tantas 
coisas, segurança pública, saúde e o Estado que deveria cumprir com as suas obrigações estão 
empurrando tudo pros Municípios, inclusive que sá a Brigada Militar brevemente, daqui uns 
anos, não vai ser responsabilidade dos Municípios também, que a saúde pública os Municípios 
estão terceirizando mão-de-obra, exames, contratando empresas particulares pra realizar 
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exames, porque o governo de Brasília, o governo Estadual, fecha os olhos pra questão do ser 
humano, que a saúde pública tá terceirizando os seus trabalhos e tirando o dinheiro dos cofres 
públicos municipais pra atender a comunidade, o que deveria ser responsabilidade do Estado, 
que a Brigada Militar está num desmantelamento a nível nacional, então isso os deixa 
envergonhados, que estão no serviço público, porque os vereadores são muito pequenininhos 
diante dessa enormidade de descasos e de pessoas que têm o poder pra resolver, que fica aqui 
o seu abraço à comunidade e a eles, e que pensem nisso, que discutem sobre isso. Ver. Rodrigo 
Aveiro ponderou que mais uma vez vem à essa tribuna então para parabenizar a Brigada Militar, 
ao comandante Valdecir, ao sargento Aires, parabenizar também o sargento Coelho que faz um 
excelente trabalho junto com o pessoal do Proerd, que acha que o caminho é por aí, é fazer 
trabalhos educativos para conscientizar através das escolas para que possa preparar os jovens, 
as crianças, para um mundo melhor, que hoje muito lhe assusta do que vem vivendo, que 
acredita que não a daqui a dez, quinze, vinte anos, acha que setenta por cento da população vai 
ser carcerária, pelo que tá acontecendo, pelo que vê no país. Falou que tem a mania também de 
jogar a culpa sempre pra cima dos governantes, que a política tá defasada, realmente acredita 
que sim, mas acha que tem que acreditar que existe muitas pessoas de bem que tem inteligência 
bastante pra resgatar os valores, também da própria Brigada Militar, que foi criada lá em mil 
oitocentos e trinta e sete, pelo comandante Andreis Silvio Dal'Lago, onde o grito de guerra dizia 
da Brigada Militar, a força da comunidade, e que continua acreditando nisso, que entende que 
a dificuldade dos soldados, do comando, é enorme, que sempre com falta de estruturas, muitas 
vezes com um crime mais organizado, até mais municiado, com uma logística melhor, mas que 
vão acreditar, vão trabalhar junto com as lideranças, aqui os vereadores também acha que deve 
se unir assim como também faz muitas vezes como o transporte público, e que estão dando um 
novo caminho para essa solução, que então quer parabenizar mais uma vez eles, também o 
sargento Teixeira pelo trabalho que exerceu aqui no município, ao coronel Amorim que é um 
grande amigo também um empreendedor, e com quem tem um grande respeito e um carinho 
muito grande. Frisou que hoje em dia esta maneira como eles e vem agindo, cada vez mais 
organizado, que até quer relatar uma situação, até pra ter como se preparar um pouco, porque 
quando menos espera pode ser surpreendido, que sabe que a Brigada muitas vezes diz que não 
se deve revidar quanto a isso, imediatamente chamar a Brigada Militar, mas que até por questão 
das redes de estrutura, por falta de viatura, de efetivo, não tem uma resposta imediata, e que até 
na semana passada agora teve uma situação que era meia-noite e vinte ainda tava dentro da sua 
casa com a sua família, sua filha, sua esposa, e houve uma tentativa de arrombamento, que eles 
desligaram o relógio na frente e ouviu os cachorros acuando e olhou pela janela e eles tavam lá 
dentro, que dei um grito, eles conseguiram sair fora, imediatamente ligou pra Brigada Militar, 
eles fizeram esse apoio, lhe deram apoio, fizeram uma, foi a guarnição até a sua casa, que sabe 
que não conseguiu ir na medida do tempo correto, porque muitas vezes acontece em vários 
lugares ao mesmo tempo, que aconteceu, tava acontecendo um BO lá em Morretes e eles foram 
pra lá, depois eles tentaram entrar na sua casa e ainda bem, graças a Deus, tava acordado ainda 
e conseguiu revidar, não com violência, mas que deu um grito e eles conseguiram, daí já chamou 
o seu vizinho também, que acha que é importante também já conversarem com o vizinho mais 
próximo e também já tem essa intenção, porque a maldade aí tá muito grande aí fora, que aí 
corre perigo a todo momento. Afirmou que então quer dizer que tá aí à disposição pra poder tá 
ajudando a Brigada Militar também, que acredita que vem fazendo um grande trabalho com a 
Administração, já tem o cercamento eletrônico, que acha que tem que melhorar bastante essas 
câmeras de vigilância e dá pra melhorar, e que através dos projetos como o Proerd nas escolas, 
fazendo a polícia, a Brigada Militar, ser amigo da comunidade, interagir mais com a 
comunidade, conversar com a comunidade, mostrar que realmente são cidadãos de bens e a 
Brigada tem essa força pra botar ordem. TRIBUNA POPULAR: Paulo César Camargo 
Teixeira, presidente do Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública (CONSEPRO), 
saudou os presentes. Ressaltou que primeiramente, eu queria fazer um resumo com palavras 
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destinada ao sargento Aires, que o sargento Aires é um servidor ao qual teve a oportunidade de 
trabalho com ele, e no resumo é uma pessoa com caráter, um policial militar comprometido, 
dedicado e que tem educação, seja com seus pares, com seus subordinados ou com os seus 
superiores, e que ele que foi o idealizador da reativação do Consepro aqui no município. Alegou 
que então vai explanar rapidamente o que é o Consepro, que o Consepro é um Conselho 
Comunitário Pró-Segurança Pública aqui de Nova Santa Rita, é uma organização não-
governamental, é uma entidade privada sem fins lucrativos, que possui CNPJ como foi exposto 
no ofício e possui o estatuto social, e nos artigos do estatuto social ele proíbe, é vedado o 
envolvimento em questões assunto religiosos e político-partidários, que então quer expor de 
que forma esse conselho, Consepro, vai se manter, através de convênio com entidades públicas 
e entidades privadas, e doações de empresários, e doações da comunidade, e que abre um 
parêntese nesse item, que a Brigada Militar, que a Polícia Civil, ela tem a honra e o privilégio 
de contar com os empresários aqui no município que muito ajuda a Brigada Militar, são várias 
empresas, que se vai citar todas vai ser extenso, atravessa o momento de dez minutos que dispõe 
de fala, mas são várias empresas, citando AliBem, citando a ReiterLog, enfim, citando também 
a TuniSinos, Madeireira Fontana, que são várias empresas, que vai deixar uns quantos de fora, 
que tá citando a minoria, mas uns quantos que ajudam a Brigada Militar. Explicou então para 
que serve o Conserto, que faz a pergunta e também já responde, que ele serve como um elo de 
ligação entre a comunidade, que também faz parte da comunidade, um elo de ligação 
juntamente com os órgãos que fazem a segurança do município, que então o que acontece, como 
é o elo de ligação e havendo as necessidades na parte logística desses órgãos de segurança, ou 
na parte de pessoal, ele é um órgão que consegue apoiar justamente com essa arrecadação de 
apoio dos empresários e das entidades. Enfatizou que então quer dizer também que são pessoas 
que compõem, são pessoas voluntárias e sem fins lucrativos, que gostaria de apresentar os que 
estão aí presentes aí, que fazem parte do Consepro, por gentileza o Fischer, por gentileza poderia 
passar aqui na frente Fischer, o Adilson, o Charles, como presidente, é que assumiu como 
presidente, o tesoureiro é o Fischer e o secretário é o Charles, que o Conselho Fiscal é o Adilson, 
tem também o Fabiano que devido o compromisso teve que sair, o Daniel Ouriques Machado, 
Neiva Piovesan Flores, seu Ilton Vieira Flores, que esse pessoal eles já auxiliavam a Brigada 
Militar, já auxiliava o órgão de segurança, que então o Aires fez essa escolha desse pessoal que 
sempre tavam colaborando e hoje eles foram voluntários para participar, visando a melhoria da 
segurança pública, que então muito agradecido estarem junto com ele nessa missão, que é um 
desafio, mas sabe que com o decorrer vão tentar de alguma maneira ou outra ajudar os órgãos 
de segurança, seja Brigada Militar, seja Polícia Civil, ou algum outro órgão. Com a proteção de 
Deus e em nome do povo de Nova Santa Rita, a senhora presidente encerrou a sessão às vinte 
horas e vinte e cinco minutos. 
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