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ATA Nº 011/2019 – 8ª SESSÃO ORDINÁRIA – 16/ABRIL/2019 – Ao decimo sexto  

dia do mês de abril do ano de dois mil e dezenove na sede da Câmara de Vereadores de 

Nova Santa Rita, realizou-se a oitava Sessão Ordinária, do segundo ano da sétima 

legislatura, com a presença de todos vereadores, Nesse momento a Presidente Mateus 

Marcon, deu início aos trabalhos às dezoito horas SORTEIO: COMUNICAÇÕES DE 

LIDERANÇAS: MDB/ PTB / PDT / PRB / PT. GRANDE EXPEDIENTE: Ver. 

Jocelino Rodrigues / Ver. Rodrigo Aveiro / Ver. Guilherme Mota / Ver. Paulo Vargas / Ver. 

Antônio Alves / Ver. Renato Machado/ Ver. Ildo Maciel da Luz / Ver. José Rosales /Ver. 

Mateus Marcon / Ver. Leonardo Vieira e Ver. Alexsandro Ávila. EXPLICAÇÕES 

PESSOAIS: Ver. Ildo Maciel da Luz / Ver. Alexsandro Ávila / Ver. Paulo Vargas / Ver. 

Guilherme Mota / Ver. Rodrigo Aveiro / Ver. Antônio Alves / Ver. Jose Rosales / Ver. 

Mateus Marcon/ Ver. Leonardo Vieira / Ver. Renato Machado e Ver. Jocelino Rodrigues. 

EXPEDIENTE:  Foi feita a leitura do Boletim nº 011/19. Ver. Jose Rosales - Solicitou 

a inclusão de um Pedido de Indicação e um Requerimento.  Acatados.  Ver. Renato – 

Solicitou a inclusão de um pedido de indicação. Acatado. Ver. Jocelino – Solicitou a 

inclusão de dois pedidos de Indicação. Acatado. COMUNICAÇÕES DE 

LIDERANÇAS: Ver. Jocelino - Saudou todos. Quero iniciar minha fala parabenizando 

o presidente da casa pelos dias que tem ficado como prefeito, os quatro dias. A cidade 

estava muito bem representada, muito obrigado pela hospitalidade nesses três anos de 

governo. Eu fui mais vezes ao gabinete da prefeita com o senhor comandando a casa do 

que com a atual prefeita. Fui muito mais bem recebido também pela sua pessoa, pelo 

respeito à casa, separando oposição e situação. Quero falar um pouco sobre emendas 

parlamentares. O MDB que vem somando do governo. Antes da minha legislatura, que 

antes o MDB só tinha um vereador que era o colega Guilherme Mota, veio a somar muito 

na saúde com emendas parlamentares da qual a passo do MDB tinha um secretário do 

MDB do qual fez grandes obras na área da saúde. Na atual legislatura, uma das minhas 

primeiras emendas foi R$ 120.000, logo depois R$ 40.000 para ajudar no telhada lá na 

escola Nova Sociedade, logo na frente consegui uma ambulância, dois kit's odontológicos 

e mais R$ 600.000. Tudo isso são frutos de trabalho no qual eu divido não só com meus 

colegas do MDB, eu divido com meus colegas vereadores da casa, é uma contribuição 

para o executivo e é uma contribuição à comunidade que é o que estamos fazendo. Mas 

também, junto das emendas parlamentares há uma emenda, uma emenda da qual o 

deputado Jones Martins conseguiu junto ao chefe da época Eliseu Padilha, junto com La 

Salle e parceria com o executivo R$ 1.100.000 para a pavimentação da Deoclécio 

Rodrigues. O que me entristece disso tudo é que não lembram disso. Da contribuição que 

o vereador traz para o governo. E eu fico muito chateado com isso. Quando vejo algumas 

postagens não só da prefeita, porque a prefeita ainda faz a velha política do toma lá dá cá, 

ainda faz esse tipo de velha política, ela está no direito dela ela é prefeita, o povo elegeu 

para isso. Mas eu fico chateado e como eu não sou de rodeios, eu fico chateado com meu 

amigo e meu colega e conterrâneo de bairro, meu colega vereador Rodrigo. Quando eu vi 

a postagem da pauta de uma indicação que é direito dele, eu vou lhe dar a parte, de 30 em 

30 dias fazer uma indicação e ser aprovado. Mas o que me entristece é do amigo, colega, 

o vereador não ser lembrado na publicação. Porque as emendas não é só largar no gabinete 

e que se virem. Tem pessoas que correm atrás lá pessoas que cobram o governo. E o fruto 

só aparece na mão de vereadores e prefeitos que aparecem para a foto. Mas existe um 

grande trabalho para que a emenda aconteça. Mas eu peço sempre que todos os vereadores 

quando tiverem uma emenda, uma contribuição de um outro colega, lembrem também do 

outro colega, porque isso não se faz. Todos concorreram, foram eleitos e tem o peso de 

um voto. E todo aqui querem respeito e devemos nos respeitar. Mas eu gostaria também 

aquela contribuição dentro do meu mandato fosse lembrado. Como foi adquirido essa 
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emenda, porque essa emenda vindo para cá, assinando o contrato e saindo o asfalto, vai 

ter cinquenta para a foto, o que é uma coisa normal na vida política, mas se essa emenda 

não vir e por algum motivo ficar trancada, a culpa vai ser de um e isso não é justo. Fiquei 

chateado sim com a postagem. Ver. Alex - Saudou todos. Hoje quero deixar os senhores 

vereadores e a população que está aqui assistindo a sessão e as pessoas que acompanham 

na rede social. Hoje eu fui chamado pela moradora do bairro Berto Círio, que a água 

estava vertendo na frente da sua casa e entrando dentro da sua casa. Por diversas vezes a 

prefeitura esteve lá e prometeu que ia ser solucionado, que eles iriam abrir a tubulação. 

Telefonei para o secretario Rodrigo Battistella, telefonei também para o secretário de 

obras Jair, todos os dois foram muito bem atenciosos. Mandaram maquinas e equipes para 

que fosse lá. Quando chegou o coordenador da defesa civil, Claudião, que era funcionário 

público, deveria estrar trabalhando na retroescavadeira, mas estava em desvio de função, 

não estando com o equipamento adequado. Ofendeu o vereador, tem filmagem, tem tudo 

e ele agrediu o vereador. Fui ao posto de saúde, levei três pontos no rosto. Eu posso ter 

me excedido, ele pode ter se excedido bastante, mas jamais alguém pode agredir alguém. 

Eu jamais poderia agredir ele ou qualquer outro cidadão. Agora esse vereador está lá há 

duas horas na chuva, estou todo molhado ainda e meu procedimento sempre vai ser 

defender a população e também o servidor público, quando ele faz o que tem que ser feito. 

Quando ele trabalha com o coração, quando ele se dedica. Hoje no posto de saúde fui 

superbem atendido, aquelas pessoas que estão ali trabalham porque gostam, mas 

infelizmente o coordenador da defesa civil não tem um pingo de qualificação e ainda 

estava no estado probatório. E aí eu pergunto para os senhores, como a prefeita vai se 

posicionar, vai ter que ser outros vereadores agredidos quando forem defender o direito 

da população? Está lá para quem quiser ver. Explica para mim vereador Pedal que também 

estava no local se a água parou se verter do banheiro da senhora, como essa senhora vai 

dormir à noite e esse vereador vai se calar? Hoje foi um soco, mas podia ser um tiro. Acho 

que a gente tem que respeitar, todos tem direito, respeito ao cidadão, ao funcionário e ao 

vereador que é a testa de ferro. Sou procurado diariamente e dou o meu melhor, por isso 

meu telefone é 24hr à disposição. Secretario Battistella e secretario Jair me atenderam 

muito bem, mas infelizmente não funciona só com secretários. Esse vereador vem hoje 

totalmente descontente. Vereador Pedal ficou lá e disse que o problema ainda não está 

resolvido. Mas essa voz não vai se calar, sempre com seu posicionamento. Ver. Leonardo 

- Saudou todos. Foi um baita evento semana passada, 1ª feira autônoma do bairro 

Califórnia, foi um sucesso. A gente ajudou a fomentar o comercio do bairro, os artesãos, 

enfim. Hoje aproveitando a oportunidade que está aí nosso presidente de associação 

tradicionalista, gostaria de convidar todos vocês, vereadores e comunidade a participar 

do 9º rodeio, está sendo bem organizado, é para ser uma festa que vai circular em torno 

de 50, 60 mil pessoas. Tive dando uma volta hoje, quando voltei do interior passei lá pelo 

parque e vi que já quase não tem lugar para acampamento lá. Vai ser uma baita festa e 

convido a todos a estar participando, em nome do Júlio e do seu Mauricio. Espero que se 

Deus quiser, ano que vem a gente consiga fazer o décimo, né. Mas o rodeio nacional com 

o apoio de toda a comunidade. Assim a gente vai levando a nossa cidade além das nossas 

fronteiras. Então por enquanto essa seria a minha fala. Boa noite a todos e boa sessão. 

Ver. Antônio Alves - Saudou todos. Vendo o vereador Gugu falar a respeito das emendas, 

eu também gostaria de comentar sobre as emendas que a gente conseguiu trazer através 

do partido, através do nosso deputado federal, Carlos Gomes, que também tem 

contribuído para a comunidade de Nova Santa Rita. Na área da saúde que é uma área que 

ele tem todo o carinho de enviar suas emendas e eu lembro que quando eu fui para o 

partido a gente conseguiu R$ 200.000 com ele para vir para a área da saúde que foi 

comprado aquele gerador de energia do posto ali que é de grande utilidade para a nossa 
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comunidade. Mais aparelho também para a área de saúde. Depois como secretário, o 

Alexandre e eu visitamos ele também, conseguimos o triturador que hoje já está ali no 

parque e também um trator. Junto com a nossa secretaria e o Alexandre também, essa 

última emenda que trouxemos também de R$ 170.000 para o custeio da obra do posto e 

o nosso deputado tem compromisso com Nova Santa Rita e creio que vai nos ajudar muito 

nesse segundo mandato dele. Então é muito importante cada vereador fazer seu empenho 

e buscar recursos porque temos muitas demandas, uma cidade que está crescendo muito.  

Ver. José Rosales - Saudou todos. Aproveitando para reforçar o convite para o nosso 9º 

rodeio estadual de Nova Santa Rita. Esperamos que seja mais um grande rodeio aqui no 

nosso município. Terá início dia 18 e vai até o dia 20. Abertura oficial será sábado as 20hr. 

Convidamos o pessoal a participar e também participar para a abertura do rodeio. Quero 

colocar que na sessão passada não estive presente junto com o vereador Pedal. Nós 

estivemos em Brasília, acompanhando a prefeita Margaret. Podemos dizer que foi uma 

agenda positiva lá em Brasília. Nós além de participarmos das atividades da marcha a 

Brasília em defesa dos municípios. Tivemos uma agenda importante também que foi a 

Aneel, porque sabemos que nosso município tem muitos problemas estruturais na questão 

da energia elétrica e que vem lutando há muitos anos para que possa atender melhor nossa 

comunidade. A gente foi muito bem recebido lá, entregamos nossas reivindicações para 

o representante Daniel e ele se comprometeu a ver pessoalmente as condições aqui do 

nosso município. Nós tivemos também no INCRA vendo as verbas que estão trancadas 

que é o recurso para a pavimentação da estrada Itapuí, que em breve será movimentado, 

liberado o recurso e a gente espera que seja possível a gente concluir a pavimentação 

daquela estrada. Participamos também dentro da marcha a Brasília em defesa dos 

municípios, teve o fórum de vereadores que foi uma bela atividade onde os vereadores 

levaram as suas demandas, suas cobranças lá para os nossos deputados, para o nosso 

presidente dos ministérios. É importante nós participarmos dessas atividades para buscar 

recurso para nosso município e estar acompanhando as obras que vem para o nosso 

município. Visitamos gabinetes de deputados, visitamos o gabinete do senador Paim, para 

discutir alguns investimentos para o nosso município. Obrigado. GRANDE 

EXPEDIENTE: Ver. Rodrigo - Saudou todos. Como o vereador Zé Rosales comentou, 

semana passado não estávamos presentes na sessão. Estamos em uma agenda em Brasília 

na marcha dos prefeitos, buscando algumas demandas de emendas e cobranças também. 

Relativo as emendas, nosso amigo e companheiro também vereador Gugu, esteve 

conosco na base, na caminhada. Quero parabenizar ele pela passagem de presidência da 

casa, o Mateus também teve uma grande experiencia como prefeito e aproveitou também 

bastante para divulgar as obras da administração que já vem sendo feitas. Parabéns mais 

uma vez. Quero dizer que foi bem produtivo nós irmos a Brasília buscar algumas emendas 

da saúde. Uma emenda do senador Paim de R$ 250.000, vai alimentar os custeios da 

saúde. Foram feitas audiências públicas no município, na prefeitura, onde alguns 

vereadores participaram, alguns empresários e a comunidade. Nós fizemos um relatório 

de todas as dificuldades que estão acontecendo na cidade, um relatório da câmara também 

onde a gente vem recebendo pedidos e indicações, passando pela superintendência lá para 

que o consumidor tenha um melhor atendimento da RGE Sul. Tivemos no Incra também, 

questão de um convenio de mais de 2 milhões em relação àquela pavimentação lá no 

Itapuí que está trancada, uma obra importante que passa em frente à escola Treze de Maio 

e o governo federal tem trancado as torneiras. E me assustou bastante o que eu vi lá, o 

que a gente relatou. Distrito Federal está numa grande dificuldade política e está cada vez 

mais criando retrocesso irreparável para a nossa sociedade, inclusive, o que me assusta 

mais é a população muito calada em relação a reforma da previdência. Alguns dias atrás, 

parecia que o PT estava acabando com o mundo, agora a gasolina está aí a quase R$ 5 e 
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ninguém fala nada. Nós estamos perdendo direitos a cada dia, agrotóxicos entrando no 

país em tonel e todo mundo calado. O retrocesso vai ser maior, vai me apavorar mais e 

apavorar a todos, no final de 2020 onde não vamos ter mais o repasse do Fundeb, que é 

um repasse do recurso da educação, que aí sim a coisa vai piorar mais. Não adianta 

ficarmos com essa política de retrocesso aqui do município, temos que olhar para frente 

e caminhar juntos para que a cidade tenha um crescimento adequado. Ver. Paulo - Saudou 

todos. É uma lastima eu ter que vir a essa tribuna para reclamar de pedidos que não são 

executados por esse vereador. Fiz dois pedidos com relação aquele lixão da Vasconcelos 

Jardim, inclusive um entreguei na mão do atual vereador Irmão Toninho e nada foi feito. 

Pedi junto a secretaria do meio ambiente para que se posicionasse com relação aquele 

senhor que está lá na beira dos trilhos colocando aquele lixo e botando fogo. Faz pilhas 

de lixo e toca fogo no mínimo uma vez por semana. E nada tem sido feito. Nãos ei se 

acionaram o ministério público, não sei, só sei dizer que é uma constante e isso já se 

passou um ano que o seu Eliseu, seu Ademir e que seu Chico lá da região, tem me 

procurado e insistido nessa questão. Até quando esse município vai fechar os olhos para 

esse tipo de situação? Isso é inadmissível, falam tanto em meio ambiente, falam tanto em 

problemas de dengue e tem aquele lixo a céu aberto lá, numa área invadida. Isso está 

errado gente. Vamos nos posicionar, nós vereadores diante a necessidade e o socorro que 

a comunidade nos pede. Até quando o poder público vai ficar inerte aos pedidos da 

comunidade? Fica aqui o meu pedido de solidariedade a todos os vereadores para que se 

façam presente nessa causa do meio ambiente. Vem gente de Canoas desovar aqui, pneus 

nas nossas estradas, lixo nas nossas estradas, nós temos que fiscalizar e pedir para que a 

comunidade também nos ajude nesse sentido. Obrigado. Ver. Antônio Alves - Saudou 

todos. Nem ia usar esse espaço, mas eu tenho uma explicação para o vereador Paulinho. 

Porque as vezes falta comunicação entre nós. E o que eu queria dizer que tem muitos 

pontos no nosso município que a comunidade tem o costume de colocar tudo que é tipo 

de resíduo, lixo e é tão difícil a gente conseguir conscientizar as pessoas. A gente faz 

trabalho com panfleto, faz trabalho de coleta, fizemos as coletas final de semana dos 

matérias eletrônicos. Botamos carro de som, na Califórnia a gente fez através da 

associação, junto com o Sérgio e os demais membros. Divulgação em todo o comercio da 

Califórnia. Muitas vezes o caminhão de lixo passa duas vezes por semana num bairro e a 

gente vê o pessoal colocando nas laterais, que nem no loteamento popular, são três pontos 

que toda semana tem que ir um caminhão ali para retirar o lixo. Que nem aquele lixo ali 

nos trilhos, o que o senhor reclama ali, que tem aquela área ali que não é dele, vem 

caminhão de Canoas e de outros lugares e colocam ali. Nós mesmos já conseguimos 

barrar caminhoneiros ali, o Sérgio é testemunha disso e fizemos o cara voltar carregado. 

Muitas ações com a brigada, a pessoa tem que juntar novamente o lixo. E ainda assim é 

notificado e tem que assinar um termo com a secretaria. Aquela situação ali está indo para 

o ministério público, porque a gente tem que dar um tempo né. Que nem o senhor reclama 

que todo mundo vem soltar cachorro nos trilhos e daí a culpa toda é minha aqui. E a gente 

sabe que ali é um ponto de descarte, tanto para o lado de lá como o lado Vasconcelos 

Jardim. Acho que cada um que ver alguém descartando ali tem que denunciar. Eu sei que 

a fiscalização notificou, foi para o ministério público, tivemos até dando curso de como 

fazer estoque, de quem recicla, fomos em todos os catadores individuais, mas muitas 

vezes as pessoas soltam de caminhão. Ver. Renato - Saudou todos. Vim me reportar em 

relação, devido ao fato de ser procurado por muitos funcionários públicos do magistério, 

em relação a esse decreto que entrou nessa casa hoje para nós, o decreto 09 12 de março 

de 2019 que homologa o programa de prevenção de riscos ambientais e laudos técnicos 

de controles ambientais de trabalhadores, LTCAT. Nós estivemos tempo atrás em uma 

reunião com os professores onde foi polemica nessa casa, onde foi retirado os professores 
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das escolas de educação infantil, a insalubridade. Justificando que teria sido criado cargos 

de auxiliares para as professoras para fazer a troca de frauda, crianças com vomito, 

diarreia, enfim, toda a assistência necessária dentro da sala de aula. Portanto, as 

professoras não usariam, não participariam mais das assistências aos alunos. Teriam 

assistentes que fariam esse tipo de trabalho. Portanto, deixaria de tirar já um processo que 

a justiça deu favorável aos professores tirando naquele momento a insalubridade dos 

professores e passando para o quadro de assistentes da escola infantil. Para a nossa 

surpresa, esse decreto entrou hoje na casa, mas com data de 12 de março de 2019, há mais 

de um mês que já estava nos bastidores. Por essa empresa que fez esse laudo agora 

dizendo que esses cargos nossos que limpam as crianças, enfim, um trabalho necessário 

na escola infantil, não terão mais direito a insalubridade. Isso consta no decreto. Quero 

frisar mais uma vez que para nossa surpresa esse decreto ficou engavetado no executivo, 

simplesmente entrou na sexta-feira depois que a gente ficou sabendo através dos 

funcionários que estavam nos questionando sobre a situação, o decreto não tinha chegado 

na casa. E hoje está sendo colocado no expediente esse decreto que a prefeita tira também 

agora das assistentes das creches também não terão direito a insalubridade. Entrei com 

uma indicação nessa casa, conto com o apoio dos colegas vereadores para que a gente 

possa na próxima sessão, pedindo na indicação para que seja revogado esse decreto. E 

que seja pego uma outra empresa para que possa ver realmente a verdade. Eu não estou 

conseguindo entender, quando foi criado os cargos, foi criado porque trabalhariam com 

serviço insalubre e agora pouco tempo depois, perdem a insalubridade. Conversando com 

algumas professoras foi colocado que ninguém viu essa empresa indo lá na escola. Essa 

empresa veio no recesso escolar, que nem foi feito a outra vez e talvez nem foi alguém 

verificar. Portanto, o meu repudio quanto a esse decreto e espero que a prefeita tenha a 

dignidade de revogar esse processo e pegar uma nova empresa e que esse laudo possa ser 

feito, com crianças em sala de aula, não dizer que foram lá e não ir. E as empresas cobram 

bem para fazer esses laudos, quem paga elas, também exige o voto favorável a quem 

interessa. O que estão fazendo é no mínimo desrespeitoso com essas pessoas. Lá no artigo 

99 do estatuto do servidor é bem claro, os graus de insalubridade. Amanhã ou depois vai 

chegar mais decretos nessa casa cortando mais direito dos trabalhadores. Deixar 

registrado aqui o meu repudio a esse tipo de atitude. Pessoas de mal caráter que não vu 

ninguém roubar, não viu ninguém matar, mas acusa as pessoas. Estou pedindo o apoio 

dos colegas vereadores para revogar esse decreto, mandar para a prefeita e aí sim uma 

nova empresa e que tenha acompanhamento junto de uma comissão de professores, um 

sindicato, do técnico de trabalho concursado que tem aqui no município, fazer uma 

avaliação verdadeira. Ver. Jose Rosales - Saudou todos. Eu acho que a saúde do cidadão 

é muito importante. Eu hoje estou vereador, mas venho do meio sindical. Eu acho que 

não dá para chegar aqui e dizer que escolheram uma empresa, escolheram um perito. Essa 

empresa foi contratada através de licitação. Isto é uma coisa. A questão do laudo, eu acho 

que é importante sim fazer um novo laudo, acho que isso não é porque um perito foi lá, 

não sei de que forma foi feito, eu acredito que deveriam ter ido nas salas de aula, mas se 

foram no recesso ou não, deveria ter o sindicato dos trabalhadores acompanhando. A 

gente não defende aqui tirar direito dos trabalhadores. Nós temos que cuidar da saúde do 

nosso povo e principalmente aqueles trabalhadores, os funcionários públicos que prestam 

serviço para a comunidade. E que tem que ter o nosso respeito. Acho que são educadores 

e é preciso ser respeitado, não importa se é lá nas primeiras series, mas fazem parte da 

educação dos futuros cidadãos do nosso município. Para mim, a saúde em primeiro lugar. 

Eu defendo isso e acredito que nós temos que trabalhar sim defendendo o interesse dos 

trabalhadores. Isto é o nosso trabalho. Isto é a posição do vereador, está e a posição que 

nós sempre defendemos. Mas falando de saúde, eu tenho ouvido aqui muitos discursos 
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que a nossa saúde no município é um caos. E eu recebi uma mensagem por WhatsApp de 

uma senhora, Vera Sonia, de Canoas e ela diz, até porque ela tem uma irmã que mora aqui 

no município, que Nova Santa Rita é um exemplo, se for comparado a Canoas. E eu quero 

dizer aqui que recebi outra informação que diz que os resultados de exames levam um 

mês, dois meses, três meses. Uma pessoa fez o Raio-x e isso eu estou constatando aqui, 

dia 10/04 e para minha surpresa não vai levar um mês. Prometeram o resultado para o dia 

18/04, então não é um desastro a saúde pública no nosso município. Obrigado. Ver. 

Leonardo - Só para colaborar com a fala do vereador que me antecedeu aqui quando ele 

fala em saúde dos funcionários, deixar bem claro que tirar direito de funcionário, 

insalubridade não tem nada a ver com saúde. Mas sim com ambiente de trabalho deles. 

Eu fiz isso, não sei se os demais trabalhadores fizeram, fui visitar algumas escolinhas e 

ao chegar na escolinha a assistente que veio me atender estava com a camisa dela suja de 

ranho das crianças, porque ela pega no colo. É o trabalho dela. E aí me relataram que por 

algumas vezes a criança cai, bate o rosto algo assim e vem a professora, ela vai lá pega o 

lenço, atende a criança, acaba tendo contato com a sangue, com as fezes da criança, com 

o xixi da criança. Então como o vereador se refere é preocupante sim. É questão de saúde, 

saúde de quem está atendendo, está ali no local de trabalho, o qual está exposto a está 

situação. Como se diz aqui, nenhum direito a menos. Eu tive, a Ieda também que está 

aqui, encaminhei uma moção de repudio a reforma da previdência. E o que é isso, é tirar 

direito do trabalhador. Se nós formos contra a reforma da previdência, somos contra a 

tirar direito do trabalhador. Uma assistente de creche ganha R$ 1.299.00, tira rancho, tira 

desconto, fica 800 e pouco reais para ela. Vamos ficar sem assistente de creche. Porque 

esses 40% é o que sobrava as vezes no final do mês. Muitos deles até brinquei com elas, 

que quando se entra no serviço público, uma das primeiras coisas que fazem é pegar um 

empréstimo consignado, porque se tem uma conta para pagar e o banco tem aquela 

garantia, não tem aquela questão de tu por teu CPF não sei se vai dar problema ou não 

vai dar, é uma garantia né de quando tu é funcionar público. 99, 9% dos funcionários hoje, 

tem um empréstimo consignado. Esses 300 e poucos, 400 reais de diferença, vai fazer 

muita falta para esse pessoal. O pessoal que ganha menos vai sofrer mais. Acho que todos 

nós independente de sigla partidária temos que rever e eu acho que por amanhã por eu 

estar fazendo essa minha fala, ninguém precisa subir gabinete e falar para a prefeita, o 

vereador fez uma fala contratai ao seu decreto, porque isso sim é o mal charadismo, 

porque eu acho que a pessoa tem que ter opinião e honrar o que ela veio fazer quando se 

elege vereador que é defender o direito da comunidade e poder fazer o melhor pela nossa 

cidade. A minha posição, PDT, as nossas principais bandeiras: trabalho, educação e 

ensino de qualidade. Muito Obrigado. ORDEM DO DIA: PROCESSO Nº 057/19: 

PROJ.  LEI Nº 002/19 – De autoria do legislativo –   Proíbe a distribuição e a venda de 

canudos flexíveis plásticos descartáveis em restaurantes, bares, lanchonetes, quiosques e 

estabelecimentos similares, ou por ambulantes, no Município de Nova Santa Rita. Em 

discussão. Ver. Guilherme - Presidente, eu não vou discutir o projeto porque quero que 

o meu tempo seja utilizado para o vídeo. Só queria apenas fazer uma breve saudação a 

Debora e todas as amigas que ela trouxe hoje que são protetoras da causa animal, uma 

causa nobre a qual nós estamos conversando e propondo para o executivo algumas 

políticas públicas para o cuidado e bem-estar animal. E só a nível de curiosidade, quando 

se acha difícil terminar com canudos plásticos, todo mundo já deve ter comprado lanche 

da Carlinha. Ela foi vender um lanche essa semana para a minha irmã, e quando ela deu 

o canudo a minha irmã disse que não precisava canudo, vamos preservar o meio ambiente. 

Ela olhou para a minha irmã e disse, não se preocupa, pode pegar, o meu canudo é 

biodegradável. A mudança está em nós gente.   Aprovado por unanimidade. PROCESSO 

Nº 358/19: PROJ.  LEI Nº 006/19   –   De   autoria do Poder Executivo - Autoriza o 
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Poder Executivo a firmar convênio com o Estado do Rio Grande do Sul, através da 

Secretaria Estadual da Segurança Pública, com a interveniência da Brigada Militar. Em 

discussão - Ver. José Rosales - Venho discutir esse projeto devido à grande importância 

que tem a nossa segurança pública. Gente que é defensor da segurança pública, que 

trabalha bastante nessa área e tem buscado recursos para investimentos na segurança. É 

mais uma viatura que está vindo com recursos oriundos do poder municipal que será 

entregue para nossa brigada militar fazer o trabalho de segurança no nosso município. 

Sou favorável a esse projeto e peço o apoio de todos os vereadores   Aprovado por 

unanimidade. INDICAÇÕES:  Ver. Renato - No sentido de que a Corsan realize o 

conserto da calçada no trajeto entre o reservatório da empresa e a Escola Barão de 

Teresópolis, na Rua Loraci da Silva Schultz, bairro Morretes. Aprovada por unanimidade. 

No sentido de que a secretaria competente efetue a limpeza da boca dos canos e bueiros 

da canalização pluvial que passam ao lado da GM LOG e a travessia para BR-386. 

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

de rede de baixa tensão na Rua Alcides Amorim, entre os números 290 e 300, 

Assentamento Sinos. Aprovada por unanimidade. No sentido de que a RGE Sul efetue a 

colocação de rede de baixa tensão na Estrada Marcolino, a partir do nº 111 até a Estrada 

Amilton Amorim, bairro Sanga Funda. Aprovada por unanimidade. Ver. Paulo -No 

sentido de que a secretaria competente estude a possibilidade e viabilidade de colocação 

de quebra-molas, faixas de segurança e placas indicativas de velocidade máxima de 20 

km na Av. Santa Rita, em frente ao Centro de Especialidades. Aprovada por unanimidade. 

No sentido de que a secretaria competente realize manutenção (conserto, pintura, 

reposição de aparelhos e/ou peças) em todas as academias ao ar livre do Município. 

Aprovada por unanimidade. Ver. Mateus - No sentido de que o DNIT efetue a colocação 

de guard rail entre a Empresa Dyn Máquinas e a Av. Santa Rita, bairro Floresta, em Nova 

Santa Rita. Aprovada por unanimidade. Ver. Rodrigo - No sentido de que a secretaria 

competente efetue o recapeamento asfáltico na Rua da Pedreira, bairro Pedreira. 

Aprovada por unanimidade. No sentido de que a secretaria competente realize a instalação 

de playground e academia ao ar livre no bairro Floresta. Aprovada por unanimidade. Ver. 

Jocelino - No sentido de que a secretaria competente estude a possibilidade do Posto de 

Saúde do bairro Berto Círio ter atendimento diário das 8h às 22h. Aprovado por 

unanimidade. No sentido de que a secretaria competente entre em contato com a RGE Sul 

para que faça estudo para a passagem da rede de baixa tensão em frente à Av. Santa Rita, 

nº 2570. Aprovado por unanimidade. Ver. Leonardo - No sentido de que a secretaria 

competente efetue a construção de quebra-molas ou redutor de velocidade na Rua dos 

Pinheiros, próximo à Escola Campos Salles, bairro Califórnia. Aprovado por 

unanimidade. No sentido de que a Empresa Cidade Nova Santa Rita realize estudo para 

suprir o déficit de horários de ônibus que passam pela Escola Santa Rita, localizada no 

Centro, cujo horários de entrada e saída dos turnos da manhã e tarde são diferentes da 

rede pública municipal. Aprovada por unanimidade. PAUTA: PROCESSO Nº 

386/19:PROJ.   LEI Nº 008/19   –   De autoria do Poder Executivo - Ratifica o Protocolo 

de Intenções firmado entre o Município de Nova Santa Rita, situado na região da Bacia 

Hidrográfica do Rio dos Sinos, com a finalidade de constituir Consórcio Público 

denominado Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento (AGESAN-RS). Dada a 

1ª pauta. PROCESSO Nº 387/19: PROJ.   LEI   Nº 009/19 –   De autoria do Poder 

Executivo - Autoriza o pagamento de um complemento ao Abono Salarial concedido aos 

Agentes Comunitários de Saúde, através da Lei nº 1490/18. Dada a 1ª pauta. PROCESSO 

Nº 427/19: PROJ. LEI Nº 015/19 – De autoria da Vereadora Giovanna Fagundes – 

Dispõe sobre a regularização de edificações implementadas em desacordo com a 

legislação específica, portadoras de estabilidade estrutural concluídas até a data de 
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publicação desta Lei. Dada a 1ª pauta. PROCESSO Nº 349/19: PROJ. LEI Nº 012/19 – 

De autoria do Vereador José Rosales - Institui no Município de Nova Santa Rita o “Dia 

Municipal de Fibromialgia”, dispõe sobre filas preferenciais e vagas de estacionamento 

preferencial aos portadores de fibromialgia e dá outras providências. Dada a 2ª pauta. 

EXPLCAÇÕES PESSOAIS: Ver. Alex - Saudou todos. Venho a essa tribuna muito 

triste porque vejo essa administração com total descaso com as crianças do bairro Sanga 

Funda onde perderam o direito de estudar, foi negado a vaga dessas crianças. Crianças lá 

no bairro Caju que foi negado a micro-escolar, funcionários públicos sendo 

desvalorizados, onde vejo a retirada da insalubridade, 40%. Vejo a prefeita que, ao invés 

de valorizar os funcionários está prejudicando-os. E hoje eu fui fazer um atendimento no 

bairro Berto Círio e fui agredido por um funcionário público que está no estado probatório. 

Ele é concursado de operador de retroescavadeira e está com desvio de função dirigindo 

o carro da defesa civil. De chinelo de dedo, de bermuda. Eu estava na chuva, no 

atendimento a senhora no Berto Círio, a duas horas esperando. Coisa que já vinha de 

promessa há anos. A casa daquela senhora cheira d'água e ela com a criança no colo 

porque não tinha onde botar. Quando o funcionário chegou muito mal-educado, sem 

vontade, quando foi cobrado pelo vereador, se sentiu ofendido e me agrediu. Então de 

maneira nenhuma ele poderia me agredir como eu de maneira nenhuma poderia agredir 

ele, como eu não agredi, mas fui agredido. Aí eu pergunto para vocês e deixo essa 

pergunta para a administração, para o secretario Rodrigo Battistella que quer ser 

candidato a prefeito, que esse funcionário é da secretaria da defesa civil onde o secretario 

Rodrigo Battistella é secretário e responde por esse funcionário, onde esse funcionário 

também é da secretaria de obras e lá o seu primo, secretario Jair também responde pela 

secretaria. Para a prefeita municipal eu pergunto, qual a atitude que vai ser tomada com 

esse funcionário? Se hoje o secretario Rodrigo Battistella quer ser prefeito da nossa cidade, 

ele vai continuar tendo um coordenador da defesa civil como seu funcionário ainda 

trabalhando dessa forma, desrespeitando e agredindo o vereador? E quantas pessoas já 

não foram ofendidas e agredidas pelo rompante de achar que nada vai acontecer. O 

desrespeito ao cidadão. Eu sou um vereador que defendo o funcionário público, porque 

ele é a engrenagem do município. Ele tem que ser a peça mais valorizada do nosso 

município, e hoje está sendo totalmente desvalorizado. E dando valor para essas pessoas 

que a pouco tempo eram CC, cargo de confiança, já fez um concurso, está num estado 

probatório, rápido. E aí trabalha como se nada vai ser apontado, como se nada fosse lhe 

prejudicar, pisando em cima de funcionários públicos de anos na prefeitura. Eu deixo essa 

pergunta bem clara, para os vereadores da base do governo, para o secretario Rodrigo 

Batistella que botou seu nome à disposição, se ele vai dar o aval para esse funcionário 

que agrediu um vereador. Tem filmagem no momento da agressão. Eu deixo no ar se a 

prefeita municipal vai segurar um funcionário que está no probatório, eu quero saber qual 

vai ser os próximos capítulos. Hoje foi um soco e esse vereador não vai se calar, vai 

continuar defendendo a comunidade. Eu fui na casa daquela senhora novamente e vou 

ver se ela não está com água nos pés, porque quando o vereador Pedal e eu estávamos lá, 

ela estava. Agora vou retornar lá. Vereador tem que ter respeito, defender os funcionários 

públicos, mas da mesma forma ele espera o respeito do funcionário a valorização do 

funcionário para passar para a comunidade um bom atendimento. Infelizmente esse 

funcionário não fez, mas eu deixo essa pergunta, para quem quer ser o gestor do nosso 

município. Vamos tampar o sol com a peneira? Ou vamos realmente fazer o que é certo? 

Espero que a prefeita, secretario, secretário de obras, tomem a devida posição com 

coerência, com responsabilidade e que faça valer o dever de um funcionário público. Uma 

boa semana a todos. Ver. Paulo - É uma lastima as coisas que tem acontecido, se tornado 

uma constante de reclamações nessa casa a respeito de como tem tratado algumas coisas 
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relacionadas a comunidade de Nova Santa Rita. Aqui nas minhas mãos está um pedido 

de socorro aos vereadores e ao executivo municipal referente a uma agressão de uma 

aluna na escola Victor Aggens essa semana. Essa criança foi agredida, essa criança tem 

problemas de ordem mental, fazendo tratamento com psiquiatra, sofrendo bullying dentro 

da escola, constantemente, segundo o relato da mãe. E foi agredida na hora do recreio e 

pelo o que eu fiquei sabendo nem monitor tem dentro da escola na hora do recreio. Fica 

a minha tristeza e a minha indignação com relação a esse fato, que não é um fato isolado, 

como o que aconteceu recentemente em Suzano, como tem acontecido agora, anteontem 

em Capão da Canoa onde tinha uma ameaça de bomba em uma escola. E isso está 

acontecendo dentro das escolas corriqueiramente, no dia-a-dia. Essa menina é vítima do 

sistema, é vítima de nós do poder público que não está se posicionando. Falta guarda nas 

escolas, eu já pedi através de indicação de projetos que todas as escolas tenham vídeo 

monitoramento para que as crianças sejam amparadas pelo direito da proteção e a 

comunidade. Que tenha guarda, estou entrando gora com um pedido para que haja 

regulamentação da guarda patrimonial para que seja uma guarda municipal para que ela 

possa contribuir junto a brigada militar e a comunidade. E esse caso dessa menina, se quer 

a diretora encaminhou ela para um posto de saúde. Ela teve um trauma no ombro, foi 

atendida no HPS, medicação, tudo paga pela mãe e dentro de um órgão público. Isso tem 

se tornado uma constante. Com relação ao meu colega Alex, é uma lastima vereador, é 

uma tristeza, uma desonra para esse servidor. Vinte e cinco anos de serviço público nunca 

esse vereador foi desatento ou irresponsável com a minha função e hoje eu recebo três 

sindicâncias e estou processando a prefeitura três vezes também, defendendo-me da 

administração de uma maneira a qual eles estão me atacando nocivamente, artigo 141 da 

lei 88. Eu tenho ido a Brasília e mais a 136 da nossa lei orgânica, uma sindicância que me 

fizeram por uma colisão num veículo, que eu teria que pagar, mas não é o executivo 

municipal que tem que fazer e sim o judiciário. Me descontaram quatro mil e cem reais 

arbitrariamente que isso vai ser provado nos altos do processo lá na final e um cartão 

ponto que me adulteraram, colocaram uma falta não justificada. Então vereador Alex, eu 

peço que a prefeita municipal se posicione com esse cargo desse servidor que foi 

desrespeitoso com todos os vereadores. O vereador estava fazendo se trabalho naquele 

horário, em prol de um pedido da comunidade e é agredido e toma um soco no rosto. Isso 

é um desrespeito, e aí ainda dirigindo um veículo púbico de chinelo de dedo, e ainda em 

desvio de função. Isso me envergonha sim. E com relação aos servidores públicos que 

estão na eminencia de perder a insalubridade, falo para a prefeita, as merendeiras 

ganharam a ação, que não seja preciso um sindicato. Ver. Renato - Saudou todos. O 

decreto 09 de 12 de março de 2019 que passou a ser famoso, onde está sendo tirado das 

assistentes 40% e as professoras já brigam na justiça porque já ganharam uma vez e 

novamente foi retirado o direito dos 40%, onde elas agora estão brigando judicialmente 

para recuperar. Mas a justiça tarde, mas não falha, como foi colocado aqui pelo colega 

vereador Paulinho. Nós entendemos também e eu quero repudiar qualquer atitude de 

violência. Discussão é normal de ser humano, discutir quando não concorda e muitas 

vezes a discussão até fica mais calorosa. Mas agressão, podia ser tanto ele como qualquer 

um dessa câmara. Portanto, eu quero deixar registrado aqui, e essas questões Alex, tem 

que levar sim para a justiça, te defender e mostrar. Porque o áudio que tu tens e o vídeo 

comprovam toda a agressão que tu sofreste. Vereador Pedal também estava presente no 

local. E aí eu pergunto, muitas vezes questionado nessa casa, cargos de confiança 

dirigindo carro do setor público, é proibido, mas dirigi nesse município. Inúmeros CC na 

cidade circulando com carros do município. Aí vem a questão do estado probatório, que 

passou para três anos, avaliado, cada concursado desse município a cada três meses é 

avaliado, não por cargo de comissão, tem que ser por um concursado, para avaliar o 
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trabalho do funcionário concursado. E pedi providencias desse caso. Porque aqui não é 

só o agressor culpado que tu tens que botar na justiça, tem o secretario responsável, e o 

primeiro responsável, quem é responsável pelo funcionário é a prefeita. Mas qual dos 

secretários, que função esse cidadão está, ele é concursado pelas obras, operador de 

máquina e está na defesa civil que é comandado pelo secretário Batistella. Ou será que o 

cidadão mal entrou na prefeitura e já tem uma função gratificada para poder exercer outra 

secretaria dentro do estado probatório? Isso a justiça vai dizer, eu não vou julgar ninguém. 

Deixamos registrado aqui que queremos providencias para que não aconteça. Já pensou 

se virar moda tomar porrada na rua? Cada um que não concordar com os nossos atos. 

Porque eu sou chamado para mexer nas feridas, onde tem água dentro das casas, onde 

tem poste caído. Já pensou em cada lugar que nós formos, tiver um problema e tomar um 

pau do cidadão que está ali. Que sirva de exemplo. E a justiça tenho certeza que vai fazer 

valer o acontecido. E aqui eu quero deixar registrado para a senhora prefeita, que ela tome 

uma atitude como prefeita dessa cidade, porque senão o pau vai comer aqui na câmara 

também. Porque nós vamos lembrar o público do que aconteceu e ela é a maior 

responsável. Porque se tu és concursado para operar uma máquina pesada e tu está 

trabalhando em um cargo na defesa civil tu está cometendo um crime e se a prefeita sabe 

disso ela está cometendo outro crime também. Por saber e não tomar uma atitude. Ver. 

Jocelino - Saudou todos. A questão da agressão, eu vou ser solidário ao colega Alex. Não 

é assim que se resolve as coisas. Somos pessoas públicas, somo políticos e que essa moda 

não pegue. Se isso passar em pune, essa moda irá pegar sim. E chegará também o dia que 

vereador passara a agredir servidor. E que município a gente quer? Claro que não. Não 

somos burros que temos que resolver tudo na força. O diálogo é o caminho. E é 

lamentável ver uma atitude dessas. Eu sempre fui contra um vereador chegar e dar uma 

Carter aço num servidor, nunca fui a favor, tem que respeitar aquele servidor que está ali. 

E sempre respeitei também, não só porque o meu pai foi servidor, mas sempre respeitei 

servidor público e quando a população diz que são uma cambada de vagabundo, eu não 

concordo. Não é por um ou por dois que não estão contentes, no lugar que estão, que a 

gente vai botar todo mundo no saco. Servidor muitas vezes só é lembrado na hora de tapar 

um furo de alguma improbidade que há na administração. Como eu vejo uma tese que o 

vereador Renato levantou, de CC dirigindo carro da prefeitura. Pessoas foram lá, pagaram, 

estudaram, fizeram um concurso público, estão aguardando ser chamados. A gente vê os 

CC’s dirigindo os carros, quando bate não foi o CC, chamam um servidor para levar a 

culpa. Isso acontece em todas as prefeituras e é lamentável uma atitude dessa. E a questão 

do decreto, a gente se depara com esse decreto com quem ganha muito pouco. E que 

exerce uma função importante cuidando do nosso bem mais precioso que é nossos filhos. 

É no momento que está no trabalho, e ali tu nem está preocupado, porque tu sabes que 

tem alguém, tem um professor e tem um auxiliar cuidando do seu bem mais precioso ali. 

E esses foram penalizados. Mas hoje chegou à casa e aos gabinetes, um projeto criando 

coordenadoria dentro da secretaria. Do qual isso vai render ou RG ou mais um CC dentro 

da prefeitura. Aí tu apertas de um lado, tu acomodas os teus e complica a vida. Como a 

gente vai querer um funcionário público satisfeito vendo esse tipo de atitude? A população 

vê, a cidade é pequena, todo mundo se conversa, não adianta querer fazer algo debaixo 

dos panos. É muito feio ver uma coisa dessa. E nós somos vereadores, somos 

representantes do povo, isso é um poder legislativo, não é um puxadinho executivo. Quero 

ver quantos dos senhores a prefeita vai pegar pelo braço e vai levar aqui, eu vou votar 

nesse eu também vou votar nesse, não. Ano que vem todo mundo vai ter que justificar 

para cada eleitor sobre o seu mandato, todos terão a oportunidade de falar o que fizeram 

durante os quatro anos, não é o cargo, mas a sua função de vereador, legislar e fiscalizar 

e tem uma atitude dessa, ser surpreendido a socos, isso é inaceitável. Lamento muito estar 
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falando esse tipo de coisa na tribuna. Achei que durante todo o meu mandado não iria 

falar. E fico muito triste com isso. Boa semana a todos, feliz pascoa para todos e suas 

famílias, para todos os servidores e dedico um convite a todos para ir ao rodeio estadual 

aqui no nosso município. Muito obrigado. 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 vinte horas e trinta minutos. Nada 

mais havendo a tratar, sendo que os discursos de uso da tribuna constam em arquivo 

digital em anexo, foi lavrada a presente ata, que vai assinada pela Presidente e pelo vice-

presidente. 
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