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ATA Nº 004/2020 – 3ª SESSÃO ORDINÁRIA – 10/MARÇO/2020 – Ao decimo  dia 

do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte na sede da Câmara de Vereadores de 

Nova Santa Rita, realizou-se a segunda Sessão Ordinária, do quarto ano da sétima 

legislatura, com a presença de todos os vereadores. Nesse momento o Presidente 

Jocelino Rodrigues, deu início aos trabalhos às dezesseis horas SORTEIO: 

COMUNICAÇÕES DE LIDERANÇAS: REPUBLICANOS / PT / MDB / PTB / PDT.  

GRANDE EXPEDIENTE: Ver. Guilherme Mota / Ver. Mateus Marcon / Ver. Paulo 

Vargas / Ver. Ildo Maciel da Luz / Ver. Alexsandro Ávila / Ver. José Rosales / Ver. 

Antônio Alves / Ver. Rodrigo Pedal / Ver. Renato Machado / Ver. Leonardo Vieira e Ver. 

Jocelino Rodrigues. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Ver. Alexsandro Ávila / Ver. 

Antônio Alves / Ver. Paulo Vargas / Ver. Mateus Marcon / Ver. José Rosales / Ver. 

Guilherme Mota / Ver. Leonardo Vieira / Ver. Jocelino Rodrigues / Ver. Rodrigo Aveiro / 

Renato Machado e Ver. Ildo Maciel da Luz. EXPEDIENTE: Foi feita a leitura do 

Boletim nº 004/2020.     COMUNICAÇÃO DE LIDERANÇA: Ver. Paulo - Senhor 

presidente, colegas vereadores, assessores e servidores públicos do Legislativo, 

comunidade lideranças de partido, autoridades. Neste boletim do dia de hoje se não me 

falha a memória estou fazendo uma solicitação em nome da bancada do PTB para que 

se faça o recapeamento da Avenida Getúlio Vargas, no que se refere do quartel para lá, 

onde é feito de concreto desde que fizeram aquela estrada não existe uma manutenção, 

já é a terceira vez que eu faço esse pedido, segunda a terceira vez se não me falha a 

memória e em parceria com o exército, a prefeitura e talvez alguma empresa como a 

CIMPOR, InterCement como conhecida como é o nome hoje isso não tem acontecido 

em virtude talvez do descaso do executivo que desde o ano passado estou pedindo, 

aquela estrada está deplorável não tem como trafegar ali, está perigosa tem muitas 

rachaduras que não só compromete o veículo como também compromete a vida das 

pessoas quando tem que desviar de um buraco daquele ali. Também com relação ao 

canil Municipal quero aqui através do artigo 102, fazendo um requerimento verbal ao 

nosso Presidente Vereador Gugu que respeite o nosso artigo 102 e que faça através 

dessa casa com assinatura de todos os vereadores um requerimento à secretaria do meio 

ambiente como a título de informação para essa casa e a comunidade, quantos animais 

já foram castrados e atendidos pelo nosso município?!  

Por que foi feito uma licitação no valor de mais de R$ 80.000,00 e precisamos fiscalizar 

isso com todas as informações pertinentes no que se refere, aonde que foi feito?, de que 

forma foi feito? e se tem algum animal com algum cadastro que eu desconheço com 

relação ao proprietário. Isso é de extrema necessidade porque nós tínhamos a 

possibilidade de quando esse Vereador conseguiu um veículo para nós fazer um castra 

móvel nosso, que não seria tão oneroso para os cofres do município e hoje tá aí 

R$ 80.000,00 para castrar animais uma coisa que que é desnecessário se nós se  tivesse 

um castra móvel aqui na cidade, então fica aqui a minha fala através da bancada do PTB, 

para quê que façamos essa casa um questionamento a secretaria do meio ambiente, meu 

muito obrigado. Ver. Leonardo - Senhor presidente, vereadores, Ana Cláudia presidente 

do sindicato dos trabalhadores aqui dos funcionários de Nova Santa Rita, Adriana 

Manjourani é bem-vinda, Patrícia Becker esta ai também, Eliane, Lilian, comunidade 

presente, hoje quero usar essa Tribuna para estender um convite Wellington que está 

chegando aí nosso mais novo presidente da JS que será empossada na quinta-feira dia 

12 às 19 horas, e essa era uma das pauta para vir aqui nessa Tribuna convidar todos a 

prestigiar essa nova posse dessa nova presidência da JS que está tai toda reformulada 

gurizada com todo gás, fazer uma política boa, uma política decente é que da juventude 

que vai depender a nossa política está vindo uma safra boa dessa juventude, que eu 

confio bastante então quem quiser e puder prestigiar será muito bem vindo, e também  



                                                                                                                                                                                                                                                                      2 

transmitir a todos um fraterno abraço do nosso amigo e vice prefeito Cesar do Banco 

que na quinta-feira passada tivemos visitando a secretaria da assistente social, o CRAS. 

O César graças a Deus se reabilitando de um AVC que teve, é uma milagre, o Cesar é 

um milagre a gente pode ter certeza que milagre existe, o César está voltando 2020 se 

Deus quiser com toda força porque vontade e força nós temos,  então nós vamos agarrar 

as oportunidades que aparece para gente, porque a gente também quer um futuro melhor 

para nossa cidade, para os nossos filhos, os nossos netos, porque a nossa cidade é 

extensão de nossa casa, porque nos preocupamos muito com isso, também ontem eu e o 

Júlio presidente da associação das entidades dos tradicionalista, estivemos na 

assembleia legislativa no gabinete do Luís Marenco levando o convite  do nosso décimo 

rodeio que será no dia 17 ,18 e 19 de Abril, estivemos lá e também buscando a parceria 

com o Marenco porque o mês de março é o mês roxo , mês de informação para tirar esse 

astigmatismo que tem  sobre epilepsia, o Marcon um parceiro nosso nesse projeto e vai 

estar desenvolvendo isso também via estado, porque eu tenho orgulho de falar para 

vocês que Nova Santa Rita é a primeira cidade do estado a ter duas leis que Regimento 

ao atendimento de epilepsia, pena que ainda não está em total andamento devida a 

regulamentação do estado sobre consulta neurológicas, que é fundamental para estar 

fazendo essa avaliação sobre a epilepsia mas estamos trabalhando forte principalmente 

o mês de março que vamos ter atividades na cidade, vamos ter atividades próximo a 

Canoas, vamos ter atividades em Porto Alegre também, para falar um pouco sobre a 

epilepsia que é uma patologia que tem mais de 2000 síndromes de alguma que algum 

dia, algum tempo da vida, alguém pode desenvolver, pode estar desenvolvendo essa 

patologia, como eu disse pode ser que alguém aqui tenha e não sabe, porque são leves, 

são severas, enfim, algum momento da vida pode estar desenvolvendo e a gente vai 

estar trabalhando forte, enquanto estiver à frente no legislativo com certeza vou estar 

buscando e se Deus quiser ou lá adiante eu não esteja mais aqui, com certeza vou ter 

parceiro que vão estar brigando por essa causa também, a princípio seria essa minha 

primeira fala, boa sessão a todos. GRANDE EXPEDIENTE: Ver. Antônio - Quero 

saudar aqui o nosso presidente, colegas vereadores, a comunidade a que presente, 

assessoria dos vereadores, servidores públicos, meu boa noite a todos. Eu gostaria de 

falar um pouquinho nesse espaço a respeito do evento calendário de evento do 

município que vem logo aí, as festividades, nós fizemos parte da através de um projeto, 

o projeto de lei da minha autoria do evento marcha para Jesus que sempre tem sido o 

evento na abertura do evento do município, eu gostaria de deixar o convite a todas as 

pessoas as pessoas que estão participando da sessão os colegas vereadores autoridades 

aqui que estão participando da sessão, ao colegas vereadores, autoridades aqui presente, 

para se fazer presente é um projeto que é em colocado marcha para Jesus a gente sabe 

que Jesus nunca fez acepção de pessoas e todos ser para ele tem o mesmo valor 

independente de crédula religioso e então gostaria de todos que possam fazer essa 

caminhada com nós é um trabalho muito bonito onde a juventude é ocupada, onde as 

famílias caminham junto e é de muita importância a gente interagir com nossos jovens, 

os nossos adolescentes, as nossas crianças. Essa semana eu fui levar um convite para o 

nosso deputado Carlos Gomes que sempre convido ele até porque ele é um deputado 

que cuida muito de muitos projetos sociais, ele veio da classe baixa ele valoriza muito a 

família os bons costumes e a gente sempre faz questão que ele venha, venha participar 

ali conosco o mais gratificante que ele  passou para nós ali, a respeito de uma emenda 

que ele tem mandado para o município para ajudar aqui para construção da 

pavimentação da Marinho Peixoto através da cultura, ele está enviando essa verba para 

que nós temos um acesso pavimentado para o parque quer tão usado para nossa 

comunidade, muitas vezes não tem noção do trânsito do dia a dia naquela rua ali,  
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porque tem as escolas, têm as secretarias, é pai levando os alunos e professores esse 

povo que mora nas margens que sofre muito com a poeira e com o barro, a gente tá 

vendo agora com força de tarefa, acho que tem um trabalho do pessoal do MDB 

também, que tá trazendo uma verba, vai ser feito essa pavimentação  que será um 

grande feito para o nosso município, meu muito obrigado. ORDEM DO DIA: 

PROCESSO Nº 2075/19:Veto Total   ao Projeto de Lei   nº 059/2019, de origem 

Legislativa, o qual “Institui a Feira Multidisciplinar e Mostra de Iniciação Científica de 

Nova Santa Rita - FEMIC e dá outras providências. Veto Acatado 9 X 2. PROCESSO 

Nº 1738/19: PROJ. LEI Nº 038/19   –   Autoriza    o   Poder Executivo a conceder o 

uso oneroso do Centro de Eventos do Parque Olmiro Brandão. Ver. Leonardo solicitou o 

pedido de Vistas por quinze dias. Acatado. PROCESSO Nº 1844/19:PROJ. LEI Nº 

068/19 – Dispõe sobre o manuseio, utilização, queima e soltura de fogos de artifício e 

artefatos pirotécnicos que possuem estampido no âmbito da área urbana do Município 

de Nova Santa Rita e dá outras providências. Ver. Guilherme solicitou o pedido de 

Vistas por quinze dias. Acatado. REQUERIMENTO: Mesa Diretora - No sentido de 

que seja   realizada   uma   Sessão Solene em comemoração ao 28º Aniversário do 

Município, dia 17 de março de 2020, às 18h30min, no Plenário desta Casa, e que a 

Sessão Ordinária prevista para o mesmo dia seja antecipada para as 16h. Aprovado por 

unanimidade. INDICAÇÕES: Ver. Alexsandro - No sentido de que a secretaria 

competente faça acostamento (retirada de barranco) na curva do Loteamento Popular, 

Av. Getúlio Vargas, próximo ao nº 3516, bairro Berto Círio. Aprovada por unanimidade. 

No sentido de que a secretaria competente efetue a retirada do poste de luz sem 

utilização na entrada do portão da Escola Vó Luiza, bairro Califórnia. Aprovada por 

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

colocação de PAVS na Rua Cerejeiras, bairro Caju. Aprovada por unanimidade. No 

sentido de que a RGE Sul realize a implantação de rede de baixa tensão na Rua 

Marcolino Veríssimo, a partir do nº 624 até a Estrada do Luizinho, bairro Sanga Funda. 

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

efetue a colocação de meio fio e alargamento da calçada, com colocação de britas em 

frente ao nº 3516 até o nº 3543 da Av. Getúlio Vargas, próximo ao Loteamento Popular, 

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

secretaria competente analise a possibilidade de pavimentar com blocos PAVS toda a 

extensão da Rua Fortaleza, bairro Califórnia. Aprovada por unanimidade. No sentido de 

que a secretaria competente analise a possibilidade de completar o asfalto da Estrada da 

Pedreira, no trecho a partir da Logística GA até a Parada 20, no bairro Caju. Aprovada 

por unanimidade. Ver. Paulo - No sentido de que a secretaria competente realize 

estudos para implantação de capatazias ou subprefeituras nos bairros ou regiões da 

Cidade. Aprovada por unanimidade. No sentido de que a secretaria competente estude a 

possibilidade de construir um pavilhão destinado aos agricultores e produtores do 

Município, onde possam comercializar seus produtos. Aprovada por unanimidade. Ver. 

Jocelino - No sentido de que a secretaria competente faça um passeio para pedestres na 

Av. Getúlio Vargas, entre os nós 3830 e 3850, bairro Berto Círio. Aprovada por 

unanimidade. PAUTA:PROCESSO Nº 101/20:PROJ. LEI Nº 002/20 – De autoria do 

Vereador Alexsandro Ávila - Institui o “Programa Jovem Aprendiz Municipal” no 

Município de Nova Santa Rita e dá outras providências. Dada a 1ª pauta. PROCESSO 

Nº 130/20: PROJ. LEI Nº 002/20 – De autoria do   Poder Executivo - Altera 

dispositivos da Lei 777/06, que dispõe sobre o Regime Próprio de Previdência Social 

dos Servidores Efetivos do Município e da Lei nº 88/93 – Estatuto dos Servidores 

Públicos do Município de Nova Santa Rita. Dada a 1ª pauta. PROCESSO Nº 

131/20:PROJ.  LEI Nº 003/20 – De autoria do   Poder Executivo - Autoriza o Poder 
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Executivo Municipal a contratar servidores por prazo determinado. Dada a 1ª pauta. 

PROCESSO Nº 132/20: PROJ.  LEI Nº 005/20   –   De autoria do   Poder Executivo - 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir Crédito Especial no valor de 

R$ 58.000,00. Dada a 1ª pauta. PROCESSO Nº 143/20: PROJ. LEI Nº004/20 – De 

autoria do   Poder Executivo - Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir Crédito 

Suplementar no valor de R$ 764.849,30. Dada a 1ª pauta. PROCESSO Nº 

092/20:PROJ. LEI Nº 001/20 – De autoria do Vereador Leonardo Vieira - Dá o nome 

de “Rua Paulo Fernando Bohrer Brandão” à Rua “D” dos Loteamentos Lumi e Itter no 

bairro Centro, no Município de Nova Santa Rita/RS. Dada a 2ª pauta. PROCESSO Nº 

104/20:PROJ. LEI Nº 003/20 – De autoria do Vereador José Rosales – Autoriza o 

Poder Executivo a conceder benefício fiscal para imóveis que instalarem sistemas 

fotovoltaicos no âmbito municipal de Nova Santa Rita e dá outras providências. Dada a 

2ª pauta. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Ver. Alex - Senhor presidente eu uso agora 

essa tribuna nas explicações pessoais, quero dar uma saudação ao seu Jaime presidente 

do sindicato e a todos que se fazem presente essa noite, a Presidente Patrícia Becker do 

PP, ao meu ex companheiro e também de partido o Marcelo e a todos que se fazem aqui 

presente nesta noite. Eu venho há mais de 15 dias trabalhando, falando sobre esse 

descaso desse projeto nessa casa de alugar um espaço público Olmiro Brandão, hoje 

fico surpreso porque a câmara não esconde nada, aqui na câmara hoje, que é transmitido 

para população mostra realmente quem está do lado do povo e quem não está do lado do 

povo. Hoje eu vi o vereador Leonardo pedir mais 15 dias para apoiar uma barbaridade 

de um projeto desse tirando o direito de cada cidadão que paga o imposto de usar um 

espaço público, único espaço público do nosso município, fico bem chateado com 

vereador Leonardo. Esse Vereador é contrário, é oposição, desde o primeiro dia de 

mandato esse vereador não tem duas personalidade, esse vereador tem um 

posicionamento só e assim eu vim trabalhando meu mandato todo, quando eu digo para 

vocês que eu fui contra é porque as a bancada do PTB pediu a minuta do contrato para 

ver se tinha  alguma justificativa de quanto seria esse aluguel, qual pessoas que iam 

participar da licitação e essa minuta não veio para essa casa e essa foi a resposta do 

executivo sem apresentar minuta de forma nenhuma. E como também foi feito no 

transporte público essa Câmara votou dando concessão para a empresa trabalhar nesse 

município e aí esse vereador foi favorável, mas foi feito um contrato às escuras onde 

gera 90 mil mensal de prejuízos para o município, hoje já está mais uma dívida de mais 

de 2 milhões e não sei quando que vai parar isso, mas já estão pagando a dívida agora 

foi pago meio Milhão para empresa, um decreto da prefeita quando esse Vereador é com 

contra a casa de acolhimento que foi instalada agora ali no bairro Berto Círio muito bom, 

hoje eu tive visitando lá as crianças que estão acolhidas, 10 crianças que estão acolhidas, 

estão sendo muito bem tratadas mas eu fui visitar o município vizinho aqui em Portão e 

o custo para manter uma casa no município zero, usa toda a estrutura que tem do 

município mas o nosso município, a nossa de administração, gasta 35.000 mensal para 

manter aquela ONG trabalhando ali, fora aluguel, fora luz, fora água, fora seguro 

daquela casa e toda a estrutura que teve que gastar para fazer aquela casa porque aquela 

a estrutura que tinha na casa amarela  isso foi tudo fora e hoje tem uma dívida gerada 

quando ela sumiu aquela casa amarela que era a casa das crianças, gerou uma dívida de 

mais de um milhão para o nosso município que vai ter que depositar no fundo da 

criança e do adolescente que não tinha no nosso município, que a procuradora lá de 

Canoas determinou que a prefeita tem sim que abrir o fundo e depositar mais de um 

milhão, então é por isso que esse vereador é contra. não contra só porque ser contra, eu 

não critico cada ato de vereador aqui só por criticar, eu sempre vou buscar o melhor, 

quando eu vejo aqui a cooperativa de reciclagem 33 mil mensais daquela cooperativa, 
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para manter aquele cooperativa, aí eu vejo em Montenegro nota premiada custo zero, 

custo zero também, pessoal vai ali recada troca por uma nota  e tem direito de trocar no 

comércio local, custo zero. Aí esse vereador é contra porque vê essa barbaridade aqui no 

nosso município, um transporte público oferecido dando gasto mais de 90 mil mensal e 

continua, a casa de acolhimento foi muito bem foi instalada mas tem um custo de 

R$35.000,00 por mês e cada criança passando das 10h paga mais R$3.500,00 e quando 

a criança estava aqui abrigada em outras casas tinha um custo de R$ R$2.400 a 

R$2.600,00 eu não entendo por que hoje o município estando com a criança aqui gasta 

mais, por isso esse vereador é contra, sou contra quando vejo uma cooperativa de 

reciclagem com toda a estrutura no nosso município, por isso esse Vereador é contra. 

Ver. Paulo - Pois é Vereador Alex é a segunda vez que o que o colega tá botando um 

projeto também para o jovem aprendiz, lembro eu, que 1980 quando eu servir o quartel 

em Canoas na base aérea que anterior os meus 18 anos eu trabalhava como empacotador 

no supermercados Zottis com 16 anos de idade, aqui em Nova Santa Rita estive 

conversando com o presidente da Acisa o senhor Flávio para que tivéssemos esse 

mecanismo dentro do município para contemplar as crianças ou melhor os jovens, o 

adolescente uma oportunidade de trabalho que seria um projeto que  o vereador Alex 

está colocando nessa casa pela segunda vez que foi derrubado o ano passado, eu fico a 

me questionar sobre a fragilidade que nós adultos estamos transformando esse país a 

fragilidade a demagogia ao fechar de olhos para o que é importante para o nosso país, o 

que é não dar oportunidade para o primeiro emprego para que pedem dentro das 

empresas experiências, se o jovem que nunca trabalhou como é que ele vai ter 

experiência, se o jovem nunca teve oportunidade dentro da sua própria cidade onde 

nasceu e se criou que experiência ele vai poder oferecer para uma empresa ou para uma 

sociedade. hoje nós adultos fazemos coisas erradas e muito erradas, é fechar os olhos 

para quem vai ser o futuro de amanhã dentro de nosso país, temos sim que criar 

mecanismos para poder auxiliar e ajudar os jovens, o adolescente para tirá-los da rua 

para afastá-los do meios de comunicações nocivos que têm fragilizado esse país. Me 

questiono também quando o jovem não tem oportunidade de estudo, lembro eu em 2014 

quando eu trouxe o Pronatec quer o melhor programa de governo do PT na minha 

opinião, que era qualificação profissional de jovens e adultos para tirá-los da 

informalidade e do vício de ficar em casa ociosamente e nos dando a oportunidade de 

fazer com que esse jovem seja um bom cidadão do amanhã no entanto nós adultos 

estamos fechando a porta que é o futuro dessa nação, projeto de tamanho importância 

que estamos colocando neste legislativo para que seja apreciado para o executivo, 

escutei do seu Flávio que é muito oneroso para empresas manter os jovens dentro da 

empresa, como jovem aprendiz, pejorativamente falo: “me caiu os butiá do bolso” 

porque é uma vergonha escutar isso de um presidente de uma instituição que representa 

toda uma instituição que representa todo uma toda indústria e toda a agropecuária do 

município, fico triste em escutar isso de um presidente que era para tá criando 

programas sociais para amparar os nossos jovens, fica aqui o meu descontentamento a 

minha tristeza de ver que esse Município não tem programas para poder alavancar o 

conhecimento do jovem e inseri-lo dentro do contexto profissional em nossa cidade, 

obrigado. Ver. José Rosales - Minha saudação a todos e a todas, quero usar esse espaço 

para fazer alguns esclarecimentos, por quê é verdade que nós precisamos melhorar 

muito o nosso município inclusive essa casa Legislativa. É verdade sim se faz muito 

pelo nosso município, mas é verdade que queremos fazer mais, agora temos que 

trabalhar com seriedade e transparência e com coerência, porque nós não podemos jogar 

projeto ou indicações é impossível de se cumprir, por exemplo: passou por essa casa e 

circulou o jornal uma indicação do pedindo para ser secretaria competente, eu queria 
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saber qual é essa secretaria elaborar um edital para instalação de um cartório de registro 

de imóvel em Nova Santa Rita, isso não é atribuição do município nenhuma a não ser 

que me mostre aqui, (vereador terá que me mostrar) qual é a secretaria competente que 

vai elaborar esse edital porque isso é do governo federal, não é um município que 

legisla sobre isso, da mesma forma entrou hoje pedindo para secretaria competente fazer 

a rede baixa, se sabe que é a empresa de energia, que é competente para fazer isso, então 

nós temos que pensar naquilo que nós queremos para o nosso município e aí projetos 

uma hora se vota de uma forma outra hora se vota de outra, mesmo que tenha parecer 

jurídico, mesmo que se diga que é vício de iniciativa se vota pela aprovação do projeto, 

se vota. Ou de outro modo dependendo de quem fez o projeto ou quem apresentou 

projeto, aí eu voto contrário nós temos que ter coerência eu tenho muita coerência nisso 

e quero responder a questão dos CC’s porque na semana passada o vereador Paulinho 

afirmou nesta Tribuna que tinha que chegado a 100 CC’s  na administração da prefeita 

Margarete que hoje tinha 100 CC’s, ora a lei permite 94, isso tá no Portal de 

Transparência e nem todos esses cargos estão preenchidos então eu sugiro ao vereador 

que faça a de denúncia ao Ministério Público ou vá se formar entre no Portal da 

Transparência para ver, nós temos que ter coerência e para encerrar eu quero dizer que 

essa semana e na semana passada teve entrega dos uniformes nas escolas em algumas eu 

acompanhei e inclusive lá na Escola Álvaro Almeida que foi dito nesta casa que seria 

fechada no final do ano, está lá e as crianças estudando com uniforme novo e para 

encerrar de verdade quero parabenizar todas as mulheres pelo seu dia e agradecer 

aquelas que organizaram a cavalgada, em homenagem do dia internacional das mulher a 

qual eu participei. Então as mulheres tradicionais e todas aquelas que…. (fechou 5 

minutos).Ver. Guilherme Motta - Senhor presidente e demais pessoas cumprimentadas, 

eu venho aqui falar um pouco sobre o projeto da PP do Almir Brandão, projeto esse 

nada mais é e fazendo um Parêntese quero cumprimentar aqui atitude do vereador 

Leonardo que ao pedir vistas abre a possibilidade de estudar ainda mais o projeto e os 

seus detalhes e os impactos na sociedade tendo em vista que o vereador é um homem de 

negócios e bem sucedido, graças a sua competência, acredito que o vereador também 

entenda que é hoje a parceria pública privada, é uma política pública que se faz 

necessária devido à redução de custo e a redução de peso da máquina pública se nós 

fizer um recorte histórico aqui senhoras e senhores e lembrar como era o galpão do 

Olmiro Brandão, quando iniciou a gestão da prefeita Margarete, sucateado, 

comprometido pela engenharia, um galpão que poderia cair na cabeça de alguém, fazer 

alguma tragédia maior, teve um amplo debate nesta casa e ainda na época nós que 

concordávamos  com a demolição do galpão para construção de um novo grande galpão 

éramos alvos de muitas dúvidas e questionamentos sobre a importância de destruir 

aquele patrimônio público, para que no futuro não fosse construído outro, mas o galpão 

está lá, ele é lindo, quem já pode ir lá visitar sabe que é um bem público, agora votar a 

favor desse projeto nada mais é senhoras e senhores, do que estar amplamente do lado 

da comunidade, eu confirmo isso e eu vou provar não só para as pessoas que estão aqui, 

mas para quem está lá, lá na rede social assistindo nós  agora, se nós pegar finais de 

semanas são 50 e poucos finais de semanas no ano, serão 50 e poucos aluguéis, se pegar 

nos 365 dias do ano e ceder isso para uso das pessoas serão 365 usos particulares  a 

onde está o interesse público disse ao ponto que a nossa a  população passa de 30.000 

pessoas, e fica minha pergunta, para cada cidadão da cidade que paga imposto, você 

concorda que 300 mil pessoas paguem o uso de 300 que é uma utopia, porque jamais 

vai haver esse número de cedência de um parque público, evidente que não, o que nós 

temos que ter aqui é responsabilidade com dinheiro público é responsabilidade com 

bem público e focar naquelas políticas públicas que essenciais à população, é saúde, 
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educação, segurança pública que ainda acessório mas também como foco, portanto, 

entregar para a iniciativa privada, é bens sobre a responsabilidade de manutenção de 

investimento se qualquer um abrir o mercado livre, faz, pode pegar e ver quanto custa 

um jogo de cadeira e mesa, se são 300 pessoas sentadas, fazem vezes 300 só em cadeira 

e mesa quanto teria que ser gastado, se é R$ 500,00 pila, uma mesa barata daria 150 mil 

se for comprar, jogo bom que dure que usa contínuo daria R$ 300.000,00 mil reais e 

isso é bom uso do bom do dinheiro público e por fim sabemos que um a PP bem feita, 

onde o município entregue regularmente o uso do bem cedido para a festa do melão, 

festa do Trabalhador,  festa das escolas que tantas já tiveram lá, certamente aí sim 

estaremos pensando nos 30 mil quando nós se elegermos não podemos trabalhar só para 

quem votou na gente, isso é desperdício do dinheiro público nós temos que pensar em 

mais de 30 mil pessoas homens. mulheres crianças e idosos que depende das nossas 

decisões aqui um boa noite a todos. Ver. Leonardo - Senhores vereadores, comunidade 

presente, quero saudar aqui minha filha Maria Eduarda chegou a pouco aí, seu Jaime do 

Grêmio que chegou após a minha fala. E falar sobre justificar o meu pedido de vista 

sobre esse projeto, eu ainda tenho fé que vai vir uma minuta lá do executivo dizendo 

como vai ser regido essa concessão, licitação, enfim, como vai ser o Regimento para 

explorar aquele espaço entendo sim que é um espaço que tal oneroso que está vazio, não 

tem a mínima estrutura para qualquer um da comunidade para o usar, não tem a mínima 

comodidade, não  tem utensílios, pratos, não tem cadeira, não tem mesa, não tem nada. 

Aí eu queria saber através dessa minuta se a população a comunidade após essa 

estrutura montada por um futuro concessionário do uso do parque, do parque não, no 

caso da área, que seria as pirâmides e mais o galpão, que ele estaria usando. Se a 

comunidade após a montagem da estrutura, se ele vai ter um acesso acessível, em 

valores, para usar do espaço, claro que sabemos que é um belo parque que aos finais de 

semanas muitas famílias querem vir passear pode se montar um restaurante nos finais de 

semana, o cara pode explorar, mas a minha preocupação é sim com a comunidade e eu 

quero que a comunidade tenha um conforto e um acesso fácil ao espaço do galpão 

quando quiser fazer a comunidade mais carente quiseram fazer uma festa de 15 anos 

para sua filha, quiser fazer um aniversário de seu filho, um acesso fácil e também 

falando um pouco o vereador citou aqui sobre a reciclagem, eu e o vereador Gugu 

tivemos na montpel em Montenegro onde falamos com João Paulo que é o diretor da 

empresa e lá ele fez o sistema do Eco pila um sistema é muito interessante  o qual 

Executivo não dá nem R$ 1,00 para empresa a única doação que a prefeitura é espaço 

na praça central troca o seu lixo reciclado pelo o Eco pila que tá dando certo no 

município está dando muito certo na conversa que tivemos com ele. O pessoal já está 

usando o Eco pila para trocar lá na loja pessoal na loja compra outra coisa em outra loja 

o dinheiro está circulando no município outra coisa mais interessante ainda que eles 

recolhem vidros e dão destino para vidro sem cobrar nada de ninguém nem da prefeitura, 

eles dão destino para uma empresa de São Sebastião do Caí recolhem televisores que no 

município não está sendo feito  mais  não estou vendo nenhuma campanha de 

recolhimento de televisores e isso é um grande problema para nós aqui, outro dia eu fiz 

uma matéria e coloquei no Facebook que só na estrada do Fragas tinha em torno de 30 

televisores ali, fiz a comunicação até agora as televisores continua atirados lá, estão uma 

questão de Meio Ambiente vamos se puxar povo, vamos lá, não só nós mas todas as 

secretarias são pagas para trabalhar para o povo ou seja servidores públicos, já estamos 

dizendo, devemos servir a quem a quem nos paga o nosso salário a gente vai estar 

abrindo uma conversa e o vereador Gugu junto ao Flávio Miller que é o presidente da 

Acisa porque a gente precisa de uma parceria forte com as empresas que venham aceitar 

essa moeda que o eco pila e também lá estão fazendo uma parceria legal com a Bico e 
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ecocitrus a qual a comunidade vai poder levar o seu lixo orgânico junto com o reciclado, 

que lá na praça vai ter caçambas, e essas caçambas de entulhos vai poder botar seu lixo 

orgânico ali, e qual vai ser feito compostagem o cidadão vai ter direito se assim quiser 

em buscar essa matéria orgânica para plantar para fazer seus canteiros para poder estar 

botando de volta  na natureza se preocupamos bastante com a comunidade não fizemos 

nada em vão nosso trabalho é sério e assim continuaremos até o último dia de nosso 

mandato seria essa é a minha fala, uma boa noite a todos voltarem para casa vão com 

Deus. Ver. Jocelino- Boa noite a todos que nos acompanha aqui na câmara, que nos 

acompanha através das redes sociais, quero aqui saudar o presidente que realmente para 

vocês poderem entender um pouquinho dessa questão de Montenegro do eco pila a 

Prefeitura não investe nem R$ 1,00 do dinheiro público, hoje acedido somente o espaço. 

Essa empresa é uma empresa privada do qualquer cidadão pode levar o seu reciclado lá. 

naquele mesmo momento ele recebe seu eco pila para ele gastar esse recurso dentro do 

comércio local e isso tem feito muito sucesso naquele município, quero passar para 

outro ponto, assunto que meu colega de bancada comentou em respeito desse projeto do 

Olmiro Brandão, esse projeto que entrou o ano passado foi pedido a minuta do contrato  

aquele galpão todos os Vereador tem o entendimento que tem mais de um milhão de 

dinheiro público lá e hoje a população não pode usar, todos nós somos cientes disso, a 

única discussão da casa é o pedido de uma minuta de contrato, porque depois de 

aprovado esse projeto de lei, que por alguma ventura alguém muito conhecido da 

administração venha a ganhar essa licitação essa concessão, depois a cobrança vai vir 

dos vereadores que não fiscalizam depois de um monte de cartaz dizendo que nós que 

aprovamos, esse é o debate foi só um pedido dos vereadores que iniciou da bancada do 

PTB pedindo a minuta do contrato para gente poder fiscalizar que é nosso papel não é 

puxar nem para um lado nem para o outro, mais hoje a política está muito aguerrida 

vamos dizer assim , hoje quem apoia  lado concorda com algum posicionamento de lado  

é totalmente contra o outro e se tornou isso, existe perseguição do servidor público, 

existe algumas coisas dentro mesmo do governo, dentro de partido que se não concorda  

com governo acaba sofrendo penalidade a gente não quer nada disso a gente só quer 

uma questão de transparência, buscando transparência a gente vem falando muito a 

questão da Câmara das transmissões ao vivo sobre despesa e logo irei sim apresentar 

para todo mundo ter ciência para aqueles que gostam ou querem criticar e de bom visto 

se vai ser uma  crítica construtiva para ajudar com certeza eu como presidente junto 

com a mesa irei somar. E quero também aproveitando a fala do colega que sucedeu do 

Vereador Zé das da questão das indicações do pedido de providência, eu vejo muito 

seguido Vereador as críticas aos colegas vereadores mas estamos no momento muito 

ruim politicamente e precisamos se aproximar muito mais e dialogar erros todos vamos 

cometer aqui o senhor fez uma indicação no sentido que a secretaria competente realize 

o cercamento com a tela do cemitério no bairro Morretes é uma vírgula é um 

detalhezinho todos nós cometemos erros e aqui nenhum dos onze vereadores vai vir 

aqui na tribuna vai faltar tela para cercar Morretes porque isso pode acontecer e todos 

estão propício a erro aqui na casa na Câmara de Vereadores estamos para debater 

projetos que venham para melhorar a vida da comunidade, independente que seja voto 

sim ou não, do meu partido ou não estamos aqui para contribuir ou colaborar no intuito 

que todos os projetos que forem de determinadas secretaria que eu já tinha dito isso lá 

atrás que eu iria chamar o secretário para vir e debater com os vereadores para nós 

termos um debate e cada um tem o seu o seu posicionamento e terá liberdade de seu 

posicionamento cada um sabe de seu mandato cada um tem a liberdade de votar como 

quiser e  inclusive se justificar depois com aqueles então eu não tenho medo nenhum de 

expor tudo que há na câmara e tudo que for feito e todas despesas que foram feitas a 
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qualquer cidadão  pode subir  até protocolo e solicitar pode subir até o gabinete que vai 

ter   essa despesa, não é uma despesa são investimento que eu irei fazer, que acabou não 

sendo feita uma  atualização de regimento atualização da lei orgânica, uma questão de  

transmissão ao vivo que foi comprado alguns equipamentos então  tudo isso vai ser 

prestado conta para comunidade é um legado que eu gostaria de deixar na casa, meu 

muito obrigado uma boa semana a todos. Ver. Renato Machado -Senhor presidente, 

colegas vereadores, gostaria aqui saudar os assessores de vereadores aqui presente, 

saudar nosso amigo senhor Jaime do Grêmio presente na sessão, Ana Cláudia presidente 

do Sindicato dos Servidores Públicos e as demais pessoas presentes nesta casa. Olhando 

pouquinho aqui escutando a fala de cada vereador procurei fazer um resumo para 

mostrar um pouquinho a verdade no nosso município muitas palavras bonitas faladas 

mas na grande verdade o nosso município hoje tem aí hoje 94 cargos de confiança, tem 

uma terceirizada e que tem aí futuramente um futuro bem próximo mais ou menos uns 

100 cargos de cabos eleitorais e tem mais uma lei nesta casa que rege 20% dos 

estagiários CIEE  16 a 18 anos que todos são eleitores e são doutrinados neste 

município para permanecer no cargo são renovados contrato a cada 6 meses são 

obrigados a ler e falar a cartilha, eu gostaria de saudar o Marcelo suplente de vereador e 

acredito que futuro Vereador na próxima legislatura pelo seu trabalho no seu bairro e 

nos demais bairros, o Marcelo do Caju vem fazendo um belo trabalho com certeza foi 

então tive um prazer pequeno período de ser vereador com ele no PTB deixo aqui meu 

reconhecimento pelo trabalho dele, saudar aqui também as pessoas  que procuram no 

dia a dia que nos mantém informado junto conosco no trabalho de buscar informações e 

quando buscar informações muitas vezes, que é desviar e quer desvirtuar o assunto com 

relação aos gastos do município e aqui pelos 19 anos de casa que tem muito eu ouvi por 

muitos e muitos anos que gastava se muito com aluguéis e hoje e pagam muitos e 

muitos mais aluguéis com valores muitos e muitos mais altos que eram pagos 

anteriormente. E aí vem aqui e ver a vereador falar em coerência palavra bonita 

coerência, coerência de vergonha na cara não se fazia aquilo que falar mal dos outros, 

isso sim é coerência, uma vergonha a nossa Farmácia Popular ali na Cícero Alfama tem 

estagiário atendendo na recepção e isso é vergonha nada contra os Estagiários mas 

quero afirmar que quem faz estágio tem que ter um responsável junto observando o 

trabalho daquela pessoa porque ela é o estagiário ela não tem competência, e nós temos 

o caso aqui na sua casa na Secretaria da Saúde que hoje infelizmente a senhora já 

faleceu em Berto Círio simplesmente todos os exames a senhora com câncer e não 

encaminhou junto a solicitação, porque Nova Santa Rita repassa os exames da Saúde 

para quê Canoas marque e depois  vem o retorno para cá se não tiver exame mostrando 

o grau da doença o grau da necessidade tu vai ser o último da fila, aí as  pessoas acabam 

morrendo nesse município é isso que nós temos de falar, mostrar que nós temos vários e 

vários contratos na cidade parece que quando se puxa e se mostra aqui onde está o caso 

da casa da acolhida, vai pagar e vai gastar muito mais do que gastava e era pago e com 

casa em outros municípios que a cooperativa que onde em Montenegro o local que o 

Vereador Leonardo  que é gratuita por povo, Nova Santa Rita paga com a previsão 

orçamentária de R$ 450.000,00 reais que hoje paga R$ 33.000,00 reais que pode  chegar 

dividido por 12 o valor até o montante de 450, mil isso sim é isso não se chama 

coerência, isso sim se diz que tem que ter vergonha na cara quando se vem falar nesta 

tribuna aqui, falar a verdade e não tentar desvirtuar e falar bonito, dizendo isso ou 

aquilo quero dizer para vocês que esse projeto que bem colocado pelo presidente desta 

casa de alugar ou não, Olmiro Brandão deixa uma baita de uma lacuna e um desrespeito 

dessa prefeita que não teve o caráter de mandar para essa casa a minuta do contrato, mas 

nós não começamos discutir ainda senhor presidente se é bom ou ruim para o município 
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mas nós queremos ter o conhecimento para falar a verdade, obrigado seu presidente 

TRIBUNA POPULAR: Não houve. O Presidente agradeceu a todos e com a proteção 

de Deus e em nome do povo de Nova Santa Rita, a senhor presidente encerrou a sessão 

às dezenove horas e quarenta minutos. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a 

presente ata, que vai assinada pela Presidente e pelo primeiro secretário. 

 

 

 

         Vereador Jocelino Rodrigues, 

                         Presidente. 

    Vereador Mateus O. Marcon, 

                1º Secretário. 

 

 


