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ATA Nº 040/2019 – 35ª SESSÃO ORDINÁRIA – 22/OUTUBRO/2019 – Ao 

vigésimo segundo dia do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove na sede da 

Câmara de Vereadores de Nova Santa Rita, realizou-se a trigésima quinta Sessão 

Ordinária, do terceiro ano da sétima legislatura, com a presença de todos os vereadores.  

Nesse momento o Presidente Mateus Marcon, deu início aos trabalhos às dezesseis 

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

REPUBLICANOS / MDB.  GRANDE EXPEDIENTE: Ver. Alexsandro Ávila / Ver. 
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Vargas – saudou a todos. Sua fala de hoje foi esta; “É uma honra ter a casa cheia hoje 

alusivo à homenagem ao dia Internacional da causa animal, essa é a pauta do dia o que 

muito me preocupa aqui no nosso município quando se fala em proteção animal é a 

secretaria do meio ambiente, e, no entanto, quando os vereadores pedem informação a 

secretaria do meio ambiente não temos respostas satisfatórias, secretaria manda o 

vereador procurar no painel da transparência, a secretaria do meio ambiente desrespeito 

esta casa, porque quando eu pedi a informação eu queria informação por escrito sobre a 

empresa que contrataram para castração de animais do município, e  foi ignorado, a 

resposta que eu procurasse no painel da transparência, isso é uma vergonha que fazem 

com a casa legislativa, estou reformulando esse pedido e espero ter resposta pois o que 

me consta em torno de R$ 85.000, para castrar animais do nosso município um valor 

exorbitante anual, esse vereador que os fala conseguiu um ônibus para que seja 

adaptado para fazer esse serviço de castração custaria  R$ 67.000, e esse veículo seria 

nosso ficaria no município fazendo esse serviço. Hoje estão terceirizando, sendo que 

temos veterinários dentro do município pago pelo Município, concursados, estão 

trazendo veterinários de fora para prestar esse serviço com custo altíssimo. Com relação 

à saúde pública, Vereador Alex ontem fez um vídeo dizendo que havíamos conseguido 

uma Samu para o município e que não foi aceito, eu me questiono até quando vamos 

brincar de fazer saúde pública tirando de recursos para pagar o transporte público, 

tirando o recurso de todas as esferas e cantos um pouco de cada secretaria para ficar 

pagando conta que foi mal gerado e não foi combinado na LOA, desviando dinheiro 

para pagar empresa que já ganhou muita isenção no transporte público, e isso me 

preocupa muito, onde vamos parar, agora estão recebendo um aditivo com empréstimo 

de 4 milhões e meio de reais, me preocupa isso como funcionário público. Temos aqui, 

São Leopoldo que está um caos, Porto Alegre parcelando salário, o estado atolado de 

dívidas parcelando salário de servidores e agora fazendo uma reforma para tirar dos 

Servidores fazem contratos fazem empréstimos pedem para União oneram estado e tiro 

de quem da base dos funcionários que contribuem para o estado assim amanhã será aqui 

na cidade pois estão tirando empréstimo fazendo castração com terceirização temos que 

ter uma estrutura dentro da prefeitura pois temos veterinário técnico de enfermagem e 

outra essa castração é só para quem está em estado de vulnerabilidade e todos têm 

direito a isso todos temos direito ao serviço de qualidade o dinheiro público tem que ser 

tratado com carinho e respeito Fica aqui minha contribuição para que vocês analisem e 

pense de que forma estamos conduzindo nosso município obrigado.” essa foi sua 

colaboração. Ver. José Rosales – saudou a todos. Essa foi sua fala de hoje; “neste 
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espaço de liderança venho falar um pouco dos trabalhos e dos acontecimentos na nossa 

cidade, quero falar primeiramente da prefeitura junto de você realizado neste sábado no 

bairro Morretes, o bairro ao qual eu, Vereador Guilherme, Vereador Renato moramos, 

estivemos lá eu Vereador Guilherme, secretário Bryan, vimos a participação da 

população onde a comunidade veio trazer suas reivindicações e fazer suas reclamações, 

diga-se passagem que foi uma boa participação da comunidade de Morretes, naquele 

encontro com nossa prefeita e secretários. Este é o nosso papel está ouvindo o povo 

ouvir a comunidade e levar a nossas reivindicações em nome da comunidade. Este é o 

papel do vereador. Esse é o papel da administração ouvir a comunidade, quero aqui 

saudar o secretário de esporte Júlio da rádio, e o secretário Bryan Freitas ouvidoria do 

município. Pois é importante ouvir a comunidade quero aqui homenagear também e 

parabenizar a secretária e a secretaria do meio ambiente e dizer que o nosso município 

não para, temos também além do trabalho pois não deixa de ser um trabalho não pude 

participar pois estava adoentado mas no domingo a grande cavalgada do Outubro Rosa, 

organizada pela associação das entidades tradicionalistas de Nova Santa Rita, e isto 

mostra a sintonia dos tradicionalistas da população com administração fazendo um 

trabalho, trazendo as melhorias para nossa comunidade, falando em melhoria a gente 

sabe que foi muita chuva que a precariedade das ruas é muito grande mas quero aqui 

parabenizar o secretário Jair, porque nós fizemos solicitações pedindo para que seja 

patrolado e colocado britas na Rua dos Bloedow e na volta Grande e assim que parou a 

chuva já estava feito o serviço. Boa sessão todos.” Essa foi sua colaboração. Ver. 

Antônio Alves – saudou a todos. Essa foi sua fala de hoje; “quero dizer que hoje no 

grande expediente será feita essa homenagem ao dia nacional da causa animal, onde a 

secretária do meio ambiente colocará algo sobre a causa animal, também temos aqui a 

Débora Oliveira, que é batalhadora desta causa no nosso município, parabenizo a todos 

os que estão nessa batalha dos animais que é uma área que às vezes não dão muita 

importância é um caso de saúde pública tratar dos animais, gostaria de falar a respeito 

sobre o trabalho da secretária do meio ambiente, que fez esta licitação de 74 mil para 

castração animal, estava escutando o colega vereador Paulinho falar, acho muito 

importante fazer algo em prol dos animais muitas vezes nós pensamos em projetos e 

temos o conselho regional que cuida dessa parte e não nos deixam fazer as castrações de 

qualquer forma, como não temos uma clínica ou laboratório bem estruturado exigido 

por lei aderimos a ideia da contratação, acredito que essa licitação conforme a demanda 

atenderá a todos e será muito bom para atendermos essa demanda. Essa foi uma 

aprovação na LDO do ano passado já estava destinado esse recurso para esse tipo de 

demanda, eu parabenizo a secretaria Ieda Bilhalva que está colocando isso em prática. 

Boa noite a todos.” Essa foi sua colaboração.Ver. Guilherme Mota – saudou a todos. 

Essa foi sua fala de hoje; “estive essa semana junto com meu colega vereador José 

Rosales na prefeitura junto de você no bairro Morretes, o qual eu resido e podemos 

conversar também com as pessoas no comércio local, e o fruto disse que foi uma grande 

participação da comunidade quero parabenizar o secretário Bryan Freitas que está à 

frente desse projeto pela maneira inovadora que vem fazendo este trabalho, e o 

resultado dessa aproximação da comunidade com o poder público só gera benefícios e 

agilidade nos processos que a comunidade necessita. Ontem também tivemos uma 

reunião muito boa no esporte clube Caju, onde nós conseguimos uma emenda do 

ministério do esporte de R$ 250.000 iniciamos um sonho da comunidade e um sonho de 

todos os desportistas que o início do nosso tão sonhado Estádio Municipal, porque eu 

digo isso porque sabemos que o nosso município carece em investimentos na área de 

esporte mas é inegável que sem o apoio do poder público e sem a cooperação dos clubes 

e daqueles que os fazem o esporte acontecer nós jamais Vamos dar um passo que as 
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capitais deram Ou até mesmo cidades do interior que estão com alto nível de esportes 

envolvido formando craques formando os atletas profissionais Como já falei números 

vezes que Nova Santa Rita tenha muitos Marlon's na Seleção Brasileira, Pois aquela 

gurizada do cabelo verde que está lá quero ser que nem o Marlon, pois o Marlon é um 

cara bom e exemplo para todas as crianças. Nova Santa Rita pode fazer tantos e tantos 

atletas. Pois realmente é difícil jogar mas com o cidadão aprendendo o que é correto 

longe da droga, longe da bebida e aí que está a importância, o estudo que vem 

acontecendo temos dois grandes momentos na sessão no grande expediente quero 

cumprimentar aqui a veterinária, referente a preocupação com a causa animal os 

impactos do poder público e mais não é uma homenagem é uma reflexão para 

entendermos o quanto é importante nós sabermos que o poder público deve saber sim e 

estar atento a população animal e a todas as questões de Meio Ambiente porque tudo 

isso além de ser humano, os animais merecem respeito e carinho e cuidado é uma 

questão de saúde pública e reflete no cidadão, e vamos ter também uma votação da 

Moção de  apoio que eu fiz a secretaria de esporte e a SMELT e mais tarde vamos falar 

sobre isso, mas acreditamos que teremos aprovação e essas pessoas saíram satisfeita 

com que vão ouvir. Muito obrigado a todos.” Essa foi sua colaboração. GRANDE 

EXPEDIENTE:  Destinado para homenagem ao “Dia Mundial dos Animais” Ver. 

Guilherme Mota – Sua fala de hoje foi esta; “saúdo de uma maneira muito especial 

nossa secretaria do meio ambiente Ieda Bilhalva, vereadora desta casa, minha querida 

amiga Débora, do grupo animais que tem voz. Também agradecer a presença da médica 

veterinária Karina que está aqui prestigiando esta sessão, como eu dizia senhoras e 

senhores quando a gente fala em causa animal no dia mundial ou nacional dos animais 

nós não temos que vir aqui para exaltar ou fazer alguma menção honrosa, acho que o 

mais importante é nós fazermos uma reflexão muito mais do que uma simples 

homenagem nós estamos falando de aproximadamente 100 milhões de animais 

abandonados nas ruas do nosso país e esses animais estão desde as grandes metrópoles, 

capitais até os interiores do nosso estado, e qual é o problema nisso primeiramente do 

ponto de vista humano e isso em pleno século 21, é inadmissível que nós não possamos 

pensar que a natureza os animais não mereçam respeito por isso essa reflexão deve ser 

feita para cada um que tem um animal de rua perto de sua residência, como estou 

tratando o animal que está perto da minha casa, o que eu fiz para contribuir para ajudar 

até mesmo com pote de água, pois muitos animais às vezes não tem água para beber e a 

sede é uma das piores sensações que se pode ter. Mas vai muito além, na vida de cada 

um das senhoras e senhores por que os problemas de saúde pública estão diretamente 

relacionadas à população animal que estão nas ruas doenças como; a leptospirose raiva, 

infecções diversas e perigos com vermes, raiva, sarna elas podem atingir uma criança ou 

qualquer outra pessoa que tem contato com animal infectado para ver como é tão difícil 

falar desse assunto nós já deveríamos estar muito mais evoluído nessa causa porque no 

século 12, eu que sou católico no dia 4 foi o dia dos animais é dia de São Francisco de 

Assis, São Francisco de Assis era rico e ele decidiu largar de toda sua riqueza e estudar 

sair pelo mundo conversando sobre situações que eram ignoradas na época, como o 

meio ambiente, preservação, não cortar a árvore, cuidar dos animais e o ecossistema, 

pois lá no século 12 onde tudo era predatório que não existia regulamentações de nada 

ele já falava que se o mundo não tiver uma harmonia entre todos os seres vivos as 

próximas gerações pagariam o preço, e nós estamos pagando o preço eu faço uma 

pergunta será que um homem que viveu no século 12, há tantos anos um ser abençoado 

já tinha essa vivência porque nós não podemos ter. Por isso convidei a secretaria para 

falar sobre o controle de castração tão importante para o nosso município e tem certeza 

que com a reflexão de hoje e o município se preocupando com uma causa importante 
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como essa nós vamos ter muito menos fila nos postos, economia do dinheiro público, e 

uma qualidade de vida melhor.” essa foi sua colaboração. Ver. Alex Ávila – saudou a 

todos. Essa foi sua fala de hoje; “é o momento de reflexão e reconhecimento e eu aqui 

quero fazer um reconhecimento aquelas pessoas que realmente abração essa causa que a 

mais de 7 anos eu vejo eles entrarem com projeto porque teve promessa desta 

administração e eles vem a 7 anos para castração de animais, vou cita um nome desse 

grupo a Débora Oliveira, é uma pessoa que merece reconhecimento se alguém deve ter 

reconhecimento é esse grupo que vem a 7 anos lutando para existir a castração no nosso 

município. E tem as pessoas estão empenhados nessa causa com projeto assinado com 

valor de R$ 76.391 com 301 cadelas fêmeas, e 91 cachorros, 61 gatas, e 40 gatos dando 

um total de R$ 76.391 este e o valor estimado para um ano, e já se faz um mês que esse 

contrato foi assinada e eu quero escutar hoje da secretária quantos animais já foram 

castrados esse pessoal que tem que ser valorizado com esse grupo que está envolvido 

nessa causa se está ciente da castração animal por que mais que justo esse pessoal está 

na frente desse projeto, pois já escutei muita reclamação das pessoas carentes dizer que 

é uma burocracia que não tem como pois as pessoas não tem nem passagem para ir até 

lá para levar os seus cães e gatos em fim não tenho meio de transporte para poder fazer 

a castração, agora as pessoas que vem lutando sabe exatamente o ponto crítico dos 

animais, essas pessoas têm que ser ouvida espero que a secretária use o espaço na 

tribuna e diga que já foi feito tantas castrações e que já tem o cadastro com tantos 

animais, quero que funcione agora aplaudir secretaria do meio ambiente aplaudir 

administração que a sete anos vem prometendo, realmente será que merece aplausos, 

pois quem tá em frente à secretaria tem intenção política e tomara que não use isso para 

buscar a vantagens para sua campanha que fique bem claro que esse vereador não tem 

duas caras doa a quem doer, pois eu vim aqui para falar o que deve ser falado obrigado.” 

essa foi sua colaboração. 

Ver Antônio Alves – saudou a todos. Essa foi sua fala de hoje; “Como diz meu colega 

Vereador Guilherme é um momento de reflexão sobre a causa animal Eu mencionei o 

nome da secretária Ieda e da Débora Oliveira que são bem conhecidos mas sabemos que 

tem várias ONGs no município empenhada nessa causa fizemos um trabalho a meses 

atrás, chamado patas na trilha, e convidamos várias ONGs e organização com pessoas 

que se dedicam a causa animal, e acho que estamos de parabéns pela quantidade de 

pessoas que tem esse carinho e esse esforço tremendo de trabalhar na causa animal eu 

vejo a importância desse projeto. Estava escutando o vereador Alex falar que parece que 

na coisa pública é tão fácil sair castrando a Bangu, e sabemos a forma que já fomos 

chamado várias vezes no ministério público, pois a todo uma regulamentação para 

poder atender as pessoas mais carentes e pessoas de baixa renda, porque esse exige ser 

cadastrado no, bolsa família pois essa é uma exigência que tem para poder ser atendido 

com castração pública, pois essas pessoas não tem aquisição financeira para mandar 

castrar o seu animal pois como é um trabalho na verdade que atende a saúde pública, ela 

tem que dar atenção às pessoas de baixa renda é a coisa mais correta que pode ser feita, 

é estar trabalhando dentro de uma regulamentação não podem sair fora da lei para não 

receber denúncias por fazer a coisa de qualquer maneira, acho engraçado quando se faz 

as coisas de forma organizada também recebemos críticas e sabemos que na vida 

pública tem que haver um cuidado especial pois o dinheiro público não é nosso dinheiro 

é o dinheiro do povo então porque não aplicar nas pessoas mais carentes que mais 

precisam para que realmente se consiga ter maior proveito contemplando as pessoas de 

baixa renda. Pois sabe-se que as pessoas de boa aquisição financeira têm tranquilamente 

como mandar castrar os seus animais em clínicas particulares acredito secretaria que 

estamos no caminho certo, parabéns para todos nós. Obrigado boa noite.” Essa foi sua 
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colaboração. 

Ver. José Rosales – saudou a todos. Essa foi sua fala de hoje; “queria parabenizar  a 

secretária Ieda Bilhalva, e a todos aqueles que trabalham na causa animal, e é preciso 

sim como diz o vereador irmão Toninho que é preciso sim trabalhar dentro da legalidade 

é preciso procurar fazer a coisa certa e acredito que a secretária na forma que está 

trabalhando vem fazendo um trabalho dedicado a castração dos animais a proteção dos 

animais, e a verdade que é preciso a gente proteger os pequenos animais os gatos, e os 

cachorros que estão abandonados na rua e aí felizmente encontram pessoas que acolhe 

os mesmos para dar a eles proteção e cuidado que é necessário, e que nós precisamos 

sim Vereador Guilherme, fazer uma reflexão neste sentido porque não é só os pequenos 

animais e nós que somos tradicionalista Vereador Leonardo, Vereador lebrão, nós 

também cuidamos e protegemos animais Muitas vezes os tradicionalistas são criticados 

por no rodeio usar os cavalos o gado para fazer só lida Campeira mas quer dizer que nós 

também fazemos parte dessas pessoas que protegem os animais pois os animais de 

grande porte os cavalos principalmente muitas vezes são tratados igual ou talvez melhor 

que o próprio ser humano, então é preciso refletir sim nesse contexto não é só a questão 

de castração de animais e questionar se a forma mais certa ou se é forma não tão certa é 

Preciso olhar e fazer cada um se doar um pouco para ajudar Pois é muito fácil criticar o 

nosso colega nosso semelhante Mas será que nós nos questionamos o que eu estou 

fazendo para proteger esses animais, acho que este é o sentimento que devemos ter este 

é o questionamento que devemos fazer então neste momento de homenagem o dia dos 

animais esta é a reflexão que eu entendo que devemos fazer, um grande abraço a todos.” 

essa foi sua colaboração. Secretaria Ieda Bilhalva – Saudou a todos. Essa foi sua fala 

de hoje; “hoje viemos aqui em convite do nosso colega Vereador Guilherme Mota que 

fez este requerimento aqui na Câmara e que foi pessoalmente e o irmão Toninho ambos 

foram a Secretaria de Meio Ambiente me convidando bom depois de todas essas falas 

que eu ouvi aqui nessa noite eu com muita tranquilidade vem aqui dizer que trabalha 

nesta causa 20 anos eu comecei em 1998 conversando na escola fazenda tem alguns 

alunos aqui hoje que são pais de família que foram meus alunos, com muito orgulho 

onde nós sempre trabalhamos a questão animal e a questão da educação ambiental, 

quem conhece a minha história no município sabe que há 20 anos eu trabalho com 

educação ambiental quando nem se falava em educação ambiental nas escolas não era 

nem tema de discussão porque há 20 anos achávamos que nunca faltaria água, nunca 

achávamos que vereador Leonardo, você estaria com problemas no bairro Califórnia, 

com as fossas transbordando e não tendo para onde ir a água, isso sim é um problema 

que nos preocupam muito e eu sei que este grave problema e que temos que assumir 

enquanto gestão, só que há 20 anos eu já trabalhava essas questões ensinava aos meus 

alunos por que naquela época era uma escola de semi-internato, alunos grandes de nono 

ano aprende a tirar leite, a tratar do cavalo, a castrar um porco, castrar um boi, isso 

mesmo nos castrávamos animais suínos, caprinos, ovinos e tinha umas aulas práticas, 

nos ensinávamos os nossos alunos como tratar esse animal e saber em que o animal 

também é uma cadeia alimentar, bom só para nosso histórico aqui eu sempre trabalhei 

na escola fazenda em parceria com ao meio ambiente graças a Deus em parceria com 

todos os governos, em 2014 quando eu fui chamada pela prefeita Margarete, para fazer 

parte dessa administração como educador ambiental, nossa secretaria do meio ambiente 

na gestão do secretário lebrão, nós fizemos um projeto de castração dos animais de rua 

onde castramos mais de 100 animais em parceria com o exército brasileiro, com a troca 

de coronéis e gestão o projeto não teve sequência. Em 2016 era o secretário Eduardo 

Fagundes, o secretário do meio ambiente nós entramos com projeto de castração de rua 

novamente se vocês entrarem hoje no site da prefeitura ela está com uma licitação vazia 
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mas não foi vazia veio sem uma clínica mas essa clínica não atendeu as exigências da 

PGM, ano passado eu quando vereadora fiz uma lei que foi aprovada por esta casa o que 

é a lei Nº 1456, que a Lei do bem estar animal, então nós dentro desta aí conversamos 

com o secretário do meio ambiente Vereador irmão Toninho, e colocamos na LDO 

R$ 100.000, destinados para que este ano nós pudéssemos estar entrando com esse 

projeto. Este ano no dia primeiro de abril eu assumi a secretaria do meio ambiente me 

debrucei em cima desse projeto começamos a trabalhar incessantemente, quero 

parabenizar aqui a Silene, que é da ONG dos peludos, é uma pessoa que trabalha 

incansavelmente nessa causa igualmente a Débora que faz parte da ONG, e a  

veterinária chamada Karine, que está nos acompanhando essa noite. Então fizemos uma 

Via Sacra visitamos hospitais, clínicos veterinários, fomos no Conselho Regional de 

Medicina Veterinária, porque eu como gestora e funcionária pública tem que ter 

responsabilidade dos meus atos então fui no bem-estar animal de Canoas, fui no 

hospital veterinário da Ulbra, sempre acompanhado do nosso veterinário para podermos 

fazer as regras certinho e como nós fazemos, então temos informações muito vagas hoje 

dizemos que o bem-estar animal recolhe animais, não recolhe lá no pernoite nenhum 

animal é recolhido ele entra 8 horas é castrado, e as 17 horas é devolvido para ser o tutor, 

bom aqui na secretaria do meio ambiente eu tenho recebido vários questionamentos 

como vai ser, sim vai ser para famílias de baixa renda já pensou se nós abrimos um 

projeto de castração para toda a população que bom seria ótimo, mas aí não seria apenas 

R$ 75.000 os custos iriam muito mais além desse valor então nós vamos atender aos 

animais de rua e os Animais de famílias de renda baixa e sim uma das exigências e a ser 

cadastrado no Bolsa Família pois há regras e quando eu trabalho com seriedade compro 

regras bem disse o vereador Toninho porque caso não cumprisse as regras seremos 

denunciadas pelos próprios vereadores que vem às vezes aqui nos cobrar. Então vão até 

o ministério público e nos denunciam, mas fazendo as coisas certas estamos bem 

tranquilos, e todas as informações que são feitos pedido para secretaria do meio 

ambiente formalmente por Ofício eu respondo quando não é por Ofício eu não respondo. 

Então assim eu tenho a educação por esta casa porque faço parte dessa casa estou 

afastada mas tenho maior respeito aos colegas vereadores nesse momento é um 

momento de homenagem como o vereador Guilherme falou nós temos aqui sim fazendo 

um trabalho que é da nossa gestão, gestão da prefeita Margarete que é uma pessoa que 

apoia a causa então estamos com esse projeto de castração com mais ou menos 400 

animais por ano então tentaremos diminuir essa população diminuindo com isso 

estaremos ajudando trabalho social e de saúde, muito bem e muito sabias essas palavras 

Vereador Guilherme. (vereador Paulinho perguntou por que não usamos nosso 

veterinário?) Ieda respondeu por que para fazer essa castração com nosso veterinário o 

senhor como trabalha na saúde o senhor sabe que temos que montar um hospital 

veterinário e nós não temos orçamento para isso, hoje estamos montando uma sala de 

pronto atendimento esse sim vai atender qualquer cidadão, ainda estamos em impasse 

com aquisição de alguns equipamentos que se fazem necessário e como é de 

conhecimento tudo que é público é muito demorado e o vereador falou que faz mais ou 

menos um mês que se assinou o projeto não na verdade foi assinada na semana passada 

então depois do empenho é que eu posso começar a fazer as castrações então estamos 

fazendo tudo dentro da legalidade eu com a maior tranquilidade passo essa informação 

para a população e todos que procurar a secretaria serão bem atendidos mas terá um 

cadastro de animal único são os animais de rua cão comunitário que se chama hoje, e 

para pessoas de baixa renda tem sim que ser cadastrado no programa Bolsa Família, não 

tem como abrir para todas as população acho que se fui chamado aqui para ser 

homenageada para esclarecer alguma coisa gosto que fique bem claro o trabalho sério 
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que a secretaria está fazendo, temos um médico veterinário, e um fiscal ambiental que 

está acompanhando o trabalho e só para esclarecer todos os animais serão conduzidos 

pela secretaria do meio ambiente serão levados para clínica a Centrovet de Canoas os 

animais viram de manhã e voltaram no outro dia com pernoite 24 horas. Espero ter 

esclarecido estou na Secretaria das 8 horas da manhã às 20 horas da noite, muito 

obrigado a todos e uma boa noite.” essa foi sua colaboração. ORDEM DO DIA: Ver. 

Antonio Alves – Solicitou a inclusão de um a requerimento – Acatada.  Ver. José 

Rosales – Solicitou a inclusão de um requerimento para inclusão na Ordem do dia o 

Proj. Leo 039/19. Acatado PROCESSO Nº 1717/19: PROJ.LEI Nº 039/19 –   De 

autoria do Executivo – Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de credito com 

a Caixa Econômica Federal, com a garantia da União e dá outras providências. 

Aprovado por unanimidade. PROCESSO Nº 1076/19: PROJ. LEI Nº 016/19 – 

Acrescenta dispositivos a Lei nº 88/93 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município 

de Nova Santa Rita. Foi feita a leitura da Emenda 1 – Aprovada por 8 X 2. Projeto 

aprovado com emenda por unanimidade. PROCESSO Nº 1104/19: PROJ.LEI Nº 

035/19 – Dispõe sobre a implantação do Programa “Médico na Escola de Educação 

Infantil” do Município de Nova Santa Rita e dá outras providências. Colocado em 

discussão os pareceres:   Vereadores José Rosales, Paulo, Rodrigo e Guilherme 

discutiram o projeto. Rejeitado o parecer por 7 X 3. Ver. Renato solicitou o pedido de 

vista por quinze dias. Acatado. REQURIMENTO – Ver. Guilherme - No sentido de 

que o Grande Expediente da Sessão Ordinária prevista para o dia 19 de novembro 

próximo seja destinado para homenagem alusiva ao “Dia da Consciência Negra”. 

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

secretaria competente analise a possibilidade de instalação de uma câmera de 

monitoramento no Loteamento Jardim Santa Rita, no final da Rua das Laranjeiras, onde 

está localizada a Praça João Corrêa Flores. Aprovada por unanimidade. No sentido de 

que os Correios realizem a entrega de correspondências no Residencial Parque das 

Rosas, bairro Caju. Aprovada por unanimidade. Ver. Leonardo - No sentido de que a 

secretaria competente realize estudo de viabilidade para colocação de um guard rail 

metálico na Av. Getúlio Vargas, próximo ao nº 3818, sentido Centro/bairro, bairro 

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

realize com urgência a reforma das salas de aula, banheiros, quadra de esportes e praça 

de recreação para séries iniciais da Escola Álvaro Almeida, bairro Porto da Figueira. 

Aprovada por unanimidade. Ver. José Rosales - No sentido de que a secretaria 

competente efetue a reestruturação das cabeceiras do bueiro e substituição dos tubos 

quebrados na Rua Carlos Fraga, próximo ao nº 390, bairro Sanga Funda. Aprovada por 

unanimidade. No sentido de que a secretaria competente efetue o desassoreamento dos 

valos de escoamento das águas na Rua Carlos Fraga, bairro Sanga Funda. Aprovada por 

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

revitalização das praças de recreação das escolas Alfredo Amorim e Vó Edith. Aprovada 

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

manutenção com substituição de 40 metros de extensão do paralelepípedo por PAVS na 

Rua “A” do Loteamento Recanto do Sol, bairro Pedreira. Aprovada por unanimidade. 

No sentido de que a RGE Sul efetue a extensão de rede e mudança na posição do 

primeiro poste da rede na Rua Rodolfo Boyen, bairro Pedreira. Aprovada por 

unanimidade. Ver. Antonio - No sentido de que a secretaria competente analise a 

possibilidade de instalar lixeiras nas paradas de ônibus das principais vias do Município. 

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

numere todas as paradas de ônibus do Município e coloque lista de horários nas mesmas 

para que os usuários tenham acesso. Aprovada por unanimidade. No sentido de que o 
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Poder Executivo inclua na redação do art. 1º da Lei Municipal nº 443/99, os cargos de 

Assistente Social e Conselheiro Tutelar. Aprovada por unanimidade. Ver Alexsandro - 

No sentido de que o Poder Executivo cumpra ordem judicial para o abastecimento de 

água no bairro Porto da Figueira. Aprovada por unanimidade. Ver. Guilherme - No 

sentido de que o TRE viabilize mais uma urna de votação na Escola Homero Fraga, bem 

como analise a demanda de votantes por escola na Zona 66 de Nova Santa Rita, para 

que, se necessário, implante novas urnas reduzindo a fila em dias de votação. Aprovada 

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

goleiras novas na quadra da Escola Vasconcelos Jardim. Aprovada por unanimidade. 

MOÇÃO Nº 012/2019: Manifestando apoio à manutenção da Secretaria Municipal do 

Esporte, Lazer e Turismo – SMELT e do esporte no Município. Em discussão - Ver. 

Guilherme Mota  – essa foi sua fala hoje; “senhoras e senhores amantes do esporte, 

redimindo aqui ao projeto estrela, e os projetos Guerreiro, a SMELT foi um avanço o 

filho de um embrião muito bem colocado nesse município por um grande vereador que 

tem nessa casa vereador Rodrigo pedal, que é um amante do esporte um pai de família 

um homem digno e que andou muito na beira destes Campos com planilha na mão 

trabalhando, e hoje muito por causa disso ele é um representante da comunidade e a 

SMELT também é fruto desse grande homem que está ali, tive o prazer de ser o 

primeiro-secretário de esporte, e hoje vejo na figura do secretário Júlio, um cara 

aguerrido trabalhador que entra no vestiário ajuda a carregar fardamento e que fomenta 

o esporte, um passeio ciclístico, corrida, evento de Airsoft, os tão falados campeonatos 

as escolinhas que estão recebendo apoio logístico e material, o evento do dia dos 

professores secretário de Júlio onde  SMELT foi em escola fazer pequenas competições 

com os professores, torneio do dia da criança  esporte Gaúcho de Várzea, o Taekwondo 

que tem nos representados muito bem fora do município com campeões e a equipe 

feminina que levamos para Pelotas, os investimentos oriundos de Deputados que 

acreditaram que o esporte na cidade avance, as arquibancadas do Esporte Clube Caju 

patrimônio da comunidade  esportiva de Nova Santa Rita, quero dizer aqui de maneira 

especial ao Projeto Fênix, ao projeto estrelas, projeto Ajax, projeto Santa Rita, como a 

nossa sociedade está se transformando graças a atuação de cada um de vocês, e eu sei 

que a manutenção da SMELT com esses quatro trabalhadores que tem lá dentro só tem a 

melhorar a cada dia o nosso apoio a SMELT aqui se faz necessário por tudo isso que foi 

dito, mas Júlio as tuas lágrimas no torneio do Dia das Crianças e a emoção que tu teve 

ao falar para aquela piazada que estava lá, sei que foram palavras do teu coração e como 

o pessoal te abraçou sei que foi com sinceridade, e essa felicidade é a felicidade do 

esporte é a felicidade de cada um desses atletas que estão aqui, sim SMELT, sim ao 

esporte, sim a Nova Santa Rita Muito obrigado.” Essa foi sua colaboração. Ver. 

Jocelino Rodrigues - Sua fala de hoje foi esta; “senhor presidente, colegas vereadores 

serei desfavorável senhor presidente, a essa Moção por alguns pontos que essa moção 

não representa, primeiramente presidente durante muito ficou falando mal dos 

vereadores mas não se falou que a secretaria foi criada nesta casa aqui em 2017 e que 

também foi para um vereador, me recuso a votar na Moção com alguns pontos aqui 

onde diz trabalham em diversas áreas, fomentando  o ‘esperte’, só se for esperto dessa 

situação que acabou usando o esporte usando o trabalho de muitas pessoas que vêm 

fazendo esse trabalho junto com as crianças para se fazer política e eu não gosto desse 

tipo de político, diz aqui torneios nas quadras do município, 90% dos torneios  

presidente foi na quadra de Morretes, mesmo com todo o lucro daquela área particular 

nunca se tem um caminhãozinho de brita para o pessoal que em dia de chuva não pode 

jogar devido a lama no pátio, as goteiras que é muito tempo proprietário do ginásio de 

Morretes recebe o benefício e mesmo assim não melhora, mas tem suas parcerias então 
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é possível, aqui também fala presidente de importantes instituições como Mansari, se é 

importante porque foi extinto, porque não se tem mais umas ali é importante então aqui 

fala-se muito sobre a secretaria buscar a redução de aluguel, mentira pois  não pagamos 

aluguel. Então tem muitos outros assuntos sobre a secretaria de esporte e não tenho nada 

contra esporte participo de todos os campeonatos e não foi isso que foi falado nessa casa 

então eu sou contra essa Moção pois isso nada mais é do que política.” essa foi sua 

colaboração. Ver. Renato Machado – Essa foi sua fala de hoje; “senhor presidente, eu 

vou dividir minha fala gostaria de falar muito de esporte porque quem conhece a minha 

vida pública sabe que eu tenho muito mais de 30 anos de esporte hoje estou um pouco 

afastado mas ainda ajuda bastante principalmente a juventude com escolinha ajudando 

com bola, fardamento, ajuda no bravo em Morretes, em outros lugares ajuda bastante no 

esporte por sou um cara que vim do esporte participei todos os sábados praticamente 

coisa de 20 ou 30 anos atrás participando em competições no município lembro do 

vereador Guilherme, só podia jogar tinha 13, 14 anos a mãe dele deixava jogar apenas 

porque era comigo, mas não podemos deixar de levar o esporte para o lado político com 

inverdades em redes sociais, e só vai prejudicar o esporte e a juventude da gurizada não 

vai somar em nada, aqui vou colocar porque andou rolando em redes sociais umas 

palavras do vereador Alex foi cortado da parte daquele que foi conversado, e foi falar de 

verdade pois acho que qualquer cidadão qualquer Vereador pois aqui eu vejo o Ricardo, 

participou de muitos campeonatos há muitos anos na cidade vejo Júlio, veja o 

Guilherme, vejo Professor Gigio, que tem um trabalho excelente no esporte muitas 

pessoas envolvidas não podemos levar o esporte para este lado em disputa de redes 

sociais, crescer politicamente com isso, eu sempre participei do esporte e nunca precisei 

pisar no pescoço de ninguém para me promover para levar vantagem política vou 

colocar um vídeo para poder esclarecer um pouco da minha fala.” essa foi sua 

colaboração. Ver. Paulo Vargas - Essa foi sua fala de hoje; “hoje uma continuidade da 

fala do vereador onde disse que manteria a secretaria em forma de coordenação eu como 

Vereador e funcionário público, Eu sempre penso em economia temos que ser 

econômico um município que está numa grande expansão em arrecadação a secretaria 

vai continuar pois bem vou tentar concluir meu raciocínio, com muito respeito mas tem 

que continuar a existir dentro de um contexto administrativo que eu acho que é viável 

dentro da secretaria de educação, por que isso eu vejo uma estrutura talvez diferente da 

que eu gostaria de ver o que é uma estrutura econômica para o município Hoje nós 

estamos com 14 secretarias eu tenho um grande carinho particular por uma pessoa que 

está sentada aqui que o Júlio da rádio, nunca depreciei  o serviço dele o trabalho dele na 

rádio e muito menos pelo esporte, sei que aqui nós temos muitos adeptos e que são 

protagonistas  com a causa do esporte, o esporte é algo de extrema importância, 

enquanto você tá dando esporte para um jovem você tá tirando da rua, e quando se tira 

um jovem da rua você está alimentando o coração de uma família e de uma sociedade, 

aqui pelo que eu vi fala vereador Alex, ele não quis terminar com a secretaria de esporte 

e sim fazer uma economia, fazendo secretaria de esporte ir para secretaria de educação, 

ou seja, fundir as duas para que tenhamos uma economia de verba pública. Então eu 

fico extasiado quando se diz que querem terminar com o esporte pois isto não é verdade 

vocês sempre terão meu apoio, pois tem alguns times de futebol que eu sempre ajudo e 

digo de coração que não acabara a Secretaria de Esporte.” essa foi sua colaboração. Ver. 

Matheus Marcon – Essa foi sua fala de hoje; “bom a maior mentira que está imposta 

nessa Moção é que os vereadores querem acabar com o esporte, o que os vereadores 

querem é diminuir o gastos para podermos investir mais no esporte aqui está o Rodrigo 

onde em uma reunião com a prefeita ele pediu a construção de um campo lá no 

loteamento popular, e tem como fazer hoje a secretaria de esporte infelizmente é um 
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cabide de emprego, como dizia antes quando nós tínhamos uma coordenadoria de 

esporte onde o vereador Rodrigo pedal, iniciou tudo isso começou com os campeonatos 

de esporte em geral futsal, futebol 11, skate, iniciou uma parceria muito grande no 

esporte gastava R$ 100.000 para fazer isso, hoje Secretaria de esporte gasta R$ 400.000 

para fazer isso e por que eu digo que com essa redução pode ser feito o campo lá no 

loteamento popular com a economia pode-se colocar iluminação no campo do Caju, 

investir em escolinhas no município podemos dar mais estrutura para o município não 

estão discutindo aqui quem é contra favorável esporte, estamos discutindo que essa 

Moção defende é os cargos que tem dentro da secretaria. Essa é a verdade que eles estão 

botando aqui e estão usando as pessoas e infelizmente usar as crianças para fazer 

manobra política, aqui é esse que estão usando porque aqui todos os vereadores são 

favoráveis ao esporte e com essa diminuição de gastos dá para investir ainda mais no 

esporte. Muito obrigado.” essa foi sua colaboração. Ver. Alex Ávila  – Essa foi sua fala 

hoje; “senhor presidente usando o espaço dessa tribuna o vídeo Já disse tudo que eu 

apenas queria que a secretaria voltasse a pasta da educação me diga o porquê quando o 

vereador pedal foi o coordenador do esporte em dois anos ele gastou R$ 200.000, 

quando o secretário de esporte nomeado Guilherme Mota, no primeiro ano gastou um 

milhão de reais, hoje a prefeitura pagou R$ 50.000 para reformar esta casa na frente da 

câmera, para o secretário Guilherme e um ano com a casa desocupada mas de R$ 1,000 

por mês em aluguel um ano a casa desocupada e pagando aluguel, tendo que reformar e 

entregar para o proprietário reforma que custou R$ 50.000, aí eu digo para vocês porque 

reduzir secretaria não tenho nada contra o trabalho do atual secretário mas para tirar os 

privilégios do vereador Guilherme Mota. Por que pode ser revertido em apoio para 

pessoas que tem projeto que fazem um trabalho social que possam se desse valor 

reduzido apoiar essas pessoas, pergunta para vocês onde tem uma praça no município 

que as crianças possam jogar bola não tem uma praça uma praça na cidade. Então essas 

coisas que eu peço para vocês enxergue não defendem seus cargos não escutem essas 

pessoas que estão defendendo seus interesses.” essa foi sua colaboração. Ver. Leonardo 

Vieira  – Essa foi sua fala de hoje; “quero dar os parabéns as pessoas que se envolvem 

no esporte sem apoio do executivo, hoje o professor Rafael, faz muito bem o trabalho 

sem apoio nenhum, tem um pessoal aqui que também trabalho desenvolve o esporte e 

aqui nenhum dos 11 vereadores é louco para ir contra o esporte mas como diz o 

vereador Guilherme nós somos  os responsáveis por fiscalizar as contas do município, 

aqui temos um exemplo de outubro de 2017 no qual fui procurado por uma menina 

judoca, que representou o nosso município na Bahia com recursos próprios representou 

em Santa Catarina, vereador Guilherme sabedor disso tudo, eu desenvolvi um projeto 

onde larguei na mão dele, e em dois anos pessoal outubro de 2019, já  passados dois 

anos essa menina não teve um apoio ela gastava R$ 2.500 entre quimono e aulas com 

seu professor, e a secretaria não deu um apoio para essa menina que acabou tendo que 

fazer rifa e ação entre amigos para ir até a Bahia levantar a bandeira de Nova Santa Rita. 

Então eu acho que o vereador Guilherme equivocado quando ele disse que quer manter 

a manutenção da Secretaria de esporte uma secretaria que vem para o ano que vem com 

um orçamento de R$ 400.000, que só o salário de secretário da R$ 100.000 no ano, Se 

nós formos ver a relação de orçamento de salário chega mais de R$ 250.000 no ano 

tirando aluguel de sala não sobra nada pro esporte. Então eu penso que uma 

Coordenadoria com pessoas competentes seria muito justo seguir esse trabalho 

contemplando essa Juventude pois o esporte e saúde o esporte tira as crianças da rua 

então vereadores penso que temos sim que rever.” essa foi sua colaboração. Ver. José 

Rosales  – Essa foi sua fala de hoje; “eu entendo que somos eleitos para legislar e 

fiscalizar administração, mas não administrar agora quero dizer que mesmo não 
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acompanhando diretamente a gurizada que participa do esporte sou sim um apoiador do 

esporte quem está aí me conhece sabe da minha posição e quero dizer aqui que nós 

acabar com a secretaria não quer dizer reduzir custo, quer dizer sim diminuir 

investimento no esporte eu lembro e vou dizer aqui na administração do PTB que 

passou por esta casa diminuiu secretarias e não resolveu nada tanto é que não reelegeu o 

projeto, agora vir aqui dizer que não querem acabar com o esporte eu acho que isso é 

um passo para diminuir o investimento pois já teve coordenadoria em outras 

administrações  e é verdade que o vereador pedal quando foi coordenador alavancou o 

esporte e daí sim veia a secretaria, e hoje cresceu esse tanto que a gente sabe quero 

parabeniza aqueles que estão dentro do esporte e sou a favor de manter a secretaria sim 

e não adianta vir aqui dizer que a candidato a prefeito pré-candidato e na sua 

administração não vai ter secretaria.” essa foi sua colaboração. Ver. Rodrigo Aveiro – 

Essa foi sua fala de hoje; “eu sei o quanto é difícil fazer Esporte no município quero dar 

os parabéns a Vanessa é o Ricardo que está esse projeto com as crianças quer dizer para 

vocês que o nosso futuro está nos jovens nas crianças o Henrique tem um projeto 

bacana no Caju queria para avisar também o Rafael que é uma pessoa muito especial no 

esporte pessoa que se doa se entrega de corpo e alma é um cara muito merecedora nós 

tivemos um projeto muito legal com 120 crianças no Taekwondo que é um projeto 

amigos esportes quando eu fui coordenador entre outros que fizemos campeonato de 

Taekwondo apoio campeonato brasileiro e atletas do município que disputaram skate 

Downhill skate street futebol feminino Gaúcho voltamos a disputar o guri bom de bola 

voltamos a disputar inúmeros campeonatos jergs organizamos o jergs trouxemos o 

pelotão Esperança.” essa foi sua colaboração  Rejeitada por 6 X 4. PAUTA: 

PROCESSO Nº 1640/19: PROJ.  LEI Nº 059/19 – De autoria do Vereador Rodrigo 

Aveiro - Institui a Feira Multidisciplinar e Mostra de Iniciação Científica de Nova Santa 

Rita - FEMIC e dá outras providências. Dada a 1ª pauta. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: 

Não houve explicações pessoais. 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 quarenta e cinco minutos. Nada 

mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que vai assinada pela Presidente e pelo 

vice-presidente. 
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