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ATA Nº 014/2020 – 13ª SESSÃO ORDINÁRIA – 16/JUNHO/2020 – Ao decimo sexto 

dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte na sede da Câmara de Vereadores de Nova 

Santa Rita, realizou-se a decima 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 / MDB / PDT / PT / PTB.  GRANDE 

EXPEDIENTE: Ver. Rodrigo Aveiro / Ver. Jair de Oliveira / Ver. Alexsandro Ávila / Verª. 

Ieda Bilhalva / Ver. Renato Machado / Ver. Guilherme Mota / Ver. Paulo Vargas / Ver. 

Jocelino Rodrigues / Ver. Mateus Marcon / Ver. Ildo Maciel da Luz e Ver. Leonardo Vieira. 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Ver. Leonardo Vieira / Ver. Ildo Maciel da Luz / Ver. 

Jocelino Rodrigues / Ver. Alexsandro Ávila / Ver. Renato Machado / Verª. Ieda Bilhalva / 

Ver. Guilherme Mota / Ver. Jair de Oliveira / Ver. Mateus Marcon / Ver. Rodrigo Aveiro e 

Ver. Paulo Vargas.  EXPEDIENTE: Foi feita a leitura do Boletim nº 014/2020.  

COMUNICAÇÃO DE LIDERANÇA: Ver. Guilherme Mota - Saudou todos os 

presentes. Em nome da liderança do MDB venho informar que apesar da pandemia nós 

estamos tomando todo devido cuidado com o distanciamento social e as medidas 

sanitárias necessárias para que nós não sejamos propagadores desse vírus pandêmico, nós 

estamos ativamente construindo os diálogos e as conversas necessárias para o pleito que 

se aproxima. Evidentemente que sempre evito porque entendo que o momento não é de 

falar de eleição, entretanto, hoje com a confirmação por parte dos poderes judiciários, 

executivo e da comunidade médica que esteve presente nas reuniões as eleições deverão 

ocorrer entre 15 de novembro a 20 de dezembro respeitando os prazos de 1º e 2º turno, 

agora caberão aos deputados federais e senadores trabalhar num período rápido toda 

normativa necessária para que essas datas sejam legalizadas, uma emenda constituição 

como votação de dois turnos e com apreciação de destaques enfim como o processo 

legislativo funciona. Em casos pontuais como despolitização e filiação mínima etc.  

Agora com isso nós temos o norte e os partidos políticos da cidade muito ativos 

certamente aceleraram seus processos de conversa pois muito provavelmente a partir do 

dia 20 de julho começaram as convenções e o MDB de Nova Santa Rita reforça que está 

sempre fiel e leal aos princípios democráticos, do diálogo , da conversa e da coletividade 

e assim será esse ano, que é um ano eleitoral pensando no coletivo e na aquele que deve 

ser o centro de toda a atuação político partidária que é o povo de Nova Santa Rita. Muito 

obrigado a todos. Ver. Alexsandro Ávila- Saudou todos os presentes. Uso o espaço da 

tribuna para mais uma vez falar para vocês o que aconteceu há poucas horas antes de 

iniciar a sessão, mais uma decepção um rapaz me ligou às 18 horas me pedindo ajuda 

morador do Lot Pop para quem não conhece é o Gonha já vinha em atendimento com 

possível COVID há 10 dias aproximadamente aguardando para fazer um exame, já foi 

duas vezes ao posto e eles marcaram para fazer o teste dia 22. Hoje me ligou pedindo 

ajuda que não aguentava mais a falta de ar, febre, não tá comendo está mal de verdade. 

Fui lá. Fui primeiro no posto conversei com as enfermeiras e disseram que é para levar 

direto para Ulbra que aqui não tinha mais o que fazer, já tinham dado a assistência que 

tinha que dar e tinha que aguardar em casa, fora aquilo ali não tem no nosso município. 

Mais uma assistência que pudesse dar para ele que já tinham feito o que podiam, sai dali 

meio desacreditado dizendo para elas que iria por ele no meu carro e ia trazer no posto e 

o posto teria que responsabilizar de encaminhar ele para Ulbra e entrei em contato com o 

secretário dizendo iria me deslocar e ir lá falar com Gonha e iria pôr no carro e trazer no 

posto, ele disse: que esse não era o procedimento que iria mandar a ambulância para se 

deslocar o SAMU de Canoas para que fizesse isso. Fui no Gonha e dei o endereço, peguei 

a identidade dele passei os dados, vi a real situação que ele se encontra, conversei 

novamente com o secretário e me disse que a ambulância já estava se deslocando esperei 
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aproximadamente 10 minutos e voltei para câmara e 20 minutos depois agradeço o 

presidente Gugu que quando conversei com ele mostrei o vídeo e mostrei também para o 

Lebrão e o Mateus estava junto. Mas o presidente Gugu ligou  o posto de saúde para 

perguntar se tinha alguma ambulância que ia se deslocava para o Lot Pop e nenhuma 

solicitação e nós ligamos para SAMU pedindo que a ambulância se desloca-se para 

conduzir o rapaz e mais uma surpresa não tinha nenhuma solicitação para o nosso 

município, que vergonha isso digo para vocês essa é a estruturas que nós temos para 

oferecer para os pacientes do nosso município e querem receber R$ 3.800.000,00 para 

oferecer isso para o cidadão, se ele não procurasse um vereador ou  para ajudar ele ia 

morrer em casa que vergonha que descaso com o ser humano, estou triste, com vergonha 

de ser um agente político e não poder ajudar as pessoas tem que bater em 10 portas, tem 

que insistir e pedir ajuda ao presidente para que podemos conseguir uma ambulância para 

buscar aquele paciente que está 10 dias mostrando que está com sintomas e tá esperando 

em casa ambulância se deslocar de Canoas para levar ele e ainda não levou, está 

aguardando.. A família dele, as crianças pequenas e a esposa tudo em volta dele, sem uma 

assistência técnica aqui do Município para dizer que as crianças têm que se afastar, que 

tem que usar máscara e ter alguém junto com ele uma vez por dia para olhar a situação 

dele e dizer que as crianças não podiam ficar ali e que ele tinha que sair dali para outro 

ambiente e não tinha nenhuma atenção, que vergonha ter que dizer isso, insatisfação de 

mostrar esse desabafo para vocês e tomara, estou monitorando que a SAMU já tenha 

chegado e tenha levado para recurso em Canoas e que Deus ajude ele que consiga ter 

tempo hábito para se recuperar pois estado dele tá bem avançado. GRANDE 

EXPEDIENTE: Ver. Alexandro Ávila - Vou falar para o pessoal de casa que quando 

tenho que cobrar vou cobrar e quando tenho que lutar eu vou lutar. Ando por todo canto 

da cidade, onde sou solicitado e pedem ajuda tanto de esgoto quanto de pavimentação em 

rua e patrulhamento todas assistência que me pedirem vou me deslocar e vou até aquela 

residência. Isso não estou fazendo agora porque é ano de eleição, meu mandato todo foi 

assim, não tenho que mentir para ninguém e não estou aqui para enganar ninguém e hoje 

com esse pedido que vou continuar falando desse pedido de ajuda do Gonha que me ligou 

chorando, fui até lá e vou continuar indo em cada caso em cada solicitação e esse em 

especial ele estava com sintomas do COVID acho que bem avançado pois o teste não foi 

feito só marcado para o dia 22 e vão ter a confirmação. Mas acredito que agora quando 

vá para o hospital vão fazer o teste e provavelmente entrar em procedimento de 

atendimento com certeza vai ficar baixado pois não tem condições de ficar em casa. Ver. 

Alexsandro Ávila cede parte para o Ver. Rodrigo Aveiro - Eu respeito muito seu trabalho 

e tem feito um grande trabalho no município, mas o senhor também não acha que está 

colocando em risco a sua integridade física e a si mesmo e também a nossa? porque se o 

senhor teve contato com alguém que possa ter um possível caso de COVID o senhor pode 

estar por espalhando e proliferando esse vírus tão letal e colocando nós em risco, pois 

todos nós usamos a tribuna onde o senhor coloca a mão, pode ter algum resíduo de saliva 

então é preciso ter um cuidado dessa forma  fica  complicado até para nós quanto a câmara 

municipal e os vereadores. O senhor está relatando que teve um contato com uma pessoa 

agora pouco tempo e não sabe se ele tem o COVID ou não. Ver. Alexsandro Ávila 

continua - Atenciosamente escutando o pronunciamento e vocês de casa também 

acompanharam o posicionamento do vereador Pedal se preocupando com a saúde dele e 

concordo plenamente, mas acho que devemos se preocupar, eu como agente político tenho 

que me preocupar com a vida do cidadão, pois quando coloquei o meu nome para 

concorrer a vereador tenho que ter vergonha na cara agora e sair para rua e atender essas 

pessoas que estão pedindo ajuda é meu compromisso e é compromisso dos senhores 

também. Se vocês estão com medo de pegar COVID ou pegar alguma coisa, então pedem 
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exoneração e entrega o cargo de vocês, porque vocês não devem estar aqui porque vocês 

devem estar aqui para defender o povo e se estão com medo fiquem em casa.  Então é 

isso que quero falar para vocês, é problema meu e minha responsabilidade e se meus 

colegas acham que estou errado e se as pessoas acham que estou errado, parem de me 

solicitar ajuda pois tenho certeza que vão ficar muito à mercê, porque as pessoas que são 

hoje os representantes de vocês têm que ter cuidado como eu tive mas de maneira alguma 

tem que deixar de atender essa pessoa e com todo o cuidado fui lá, estava com máscara 

usei álcool gel mas vi a fragilidade dele que quem está na administração que deve que 

cuidar e não estava cuidando. Agora se tiver que ir em mais 10 casos vou de novo porque 

vou defender aquele cidadão e vou fazer o meu compromisso que é fiscalizar, Fui eleito 

para isso para fiscalizar, para ajudar o cidadão a buscar solução para cada demanda sua e 

não me escondo em casa e me olha na rua pode ver meu carro para cima e para baixo é 

sempre tentando atender um ou outro é assim que me baseio os meus 4 anos e não estou 

mentido para ninguém e agora se meus colegas estão preocupado com isso, peçam licença 

do presidente e se afastem entregam o cargo para o suplente. Agora não vão fugir dos 

seus comprimidos, eu não fujo e tenho um compromisso quando coloquei meu nome à 

disposição e fui eleito o segundo vereador mais votado é assim que vou terminar meu 

mandato com responsabilidade e dando resposta a cada solicitação de ajuda que tiver. Ver. 

Renato Machado - Saúdo todos os presentes.  Recebi agora à tarde uma reclamação de 

alguns moradores do Jardim Santa Rita com relação a uma clínica de reabilitação que 

quer se instalar dentro do núcleo do bairro na Rua das Goiabeiras e a preocupação dos 

moradores e conversei com o secretário Célio e ele me disse que oficialmente ainda não 

está sabendo da instalação da clínica, mas que a clínica precisa ter no município pois tem 

muitos dependentes. A clínica precisa se instalar em algum lugar  no município até disse 

para ele que não gostaria que fosse do lado na minha casa e acredito que o senhor também 

não que fosse ao lado da sua casa e os moradores estão com razão pois ali é um lugar 

impróprio de moradias e a gente sabe que onde tem clínicas de habilitação são em lugares 

mais tranquilos, sítios ou alguma chácara e não dentro do núcleo do Jardim Santa Rita 

instalar uma clínica, porque ali nós sabemos que as pessoas recuperação e nem todos se 

recuperam e o pessoal está enlouquecido e estou aguardando que o secretário Célio possa 

me dar um retorno mais preciso com relação a isso e não gostei nem um pouco do 

pensamento dele como diz assim: eu também sei que é necessário no nosso município 

precisa reabilitar as pessoas que precisam, mas tem que ter a responsabilidade de colocar 

num local apropriado não num bairro no centro da cidade e isso no mínimo é um afronte 

e um desrespeito com a comunidade com esse procedimento sendo tomado. Tentei contato 

lá pelas 4 e 30 da tarde com nossa secretaria da indústria e comercio, a nova secretária 

Luciane e não tinha ninguém na secretaria, mas amanhã irei retornar falar com ela porque 

tem fonte de informação que já tem alguma coisa encaminhando do município para a 

liberação dessa clínica. E nós queremos a verdade e os moradores vão se mobilizar para 

que possam vir nessa casa e na prefeitura e ir na secretaria, enfim se manifestar que eles 

não querem a clínica dentro do loteamento deles porque é um local que coloca de uma 

certa forma em risco a comunidade e quero dizer aqui que estou do lado deles para o que 

precisar e acredito que aqui os colegas vereadores também possam ajudar nessa 

construção porque a informação que tenho que já estão fazendo reforma na casa e quando 

se reformar a casa é sinal que já tem alguma coisa caminhada para poder usar, portanto 

quero deixar registrado aqui se existe alguma prévia autorização e amanhã quero buscar 

na secretaria indústria e comércio que a gente que essas clínicas precisa de documentos e 

regularização para poder instalar. Se o município certo, aqui não vou liberar, tenho certeza 

que não irá acontecer mas como é o ano da política é o ano fácil de conseguir e facilitar 

as coisas pode ter alguma coisa em andamento e vamos atrás da  verdade e o secretário 
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ainda me disse que essas clínicas são conveniadas ao estado e não com o município mas 

os alvarás são municipais e precisam de licença para se instalar, no município sim não vai 

fugir da responsabilidade e aqui vou deixar meu registro que estou à disposição e acredito 

que mais vereador vai se engajar nisso para que essa clínica de habilitação seja escolhido 

outro lugar na cidade, não somos contra a clínica mas que seja num lugar não dentro do 

bairro do Centro da cidade e que no mínimo se a prefeitura liberar isso e amanhã quero 

conversar com a secretária da indústria e comércio em que é anda isso para que nós 

possamos seguir e fazer o próximo passo com relação a isso, mas quero deixar registrado 

aqui para comunidade do Jardim Santa Rita e arredores que podem contar sim com o 

apoio para que essa Clínica seja instalada em outra localidade não no núcleo do centro da 

cidade. Muito obrigado. Ver. Guilherme Mota- Saúdo todos os presentes. Acho que 

tendo em vista o que foi passado aqui é lamentável e muito triste que aqui ninguém está 

para julgar a dor de uma família outra, entendo também e concordo com o posicionamento 

do vereador Pedal muito responsável está preocupado com a segurança também dos 

funcionários e de todos, entendo também que o nosso papel é fiscalizar mas senhores e 

senhoras nós temos uma ferramenta que ela é indispensável da atividade parlamentar. 

Faço aqui e me permite um exemplo é de vereadores que tem uma atuação muito forte 

nesta resolução de demanda com ligações e fotos. Como por exemplo o vereador 

Leonardo é um vereador que trabalha muito bem vejo nas suas redes sociais resolvendo 

muitas demandas e muitas vezes não precisou ir na rua para resolver o problema, 

obviamente que depois vá né vereador? mas o vereador também tem outros compromissos 

e de outras áreas. Mas digo isso porque fiquei muito sensibilizado Vereador Alex com a 

maneira como o senhor veio essa tribuna e sei que o senhor tem essa característica mais 

explosiva, mas também temos que ter a responsabilidade de cuidar como um todo. Ontem 

a responsável pelo epidêmico me deu um parecer sobre uma pessoa do bairro Pedreira 

que estava com problema sério essa pessoa foi orientada, foi ligado e a princípio está 

encaminhada o que deveria ter acontecido também com a pessoa que o Alex trouxe aqui, 

mas senhoras e senhores vereador eu não concordo com o senhor vem aqui apontar o dedo 

para os outros vereadores e determinar que vereador X ou Y devam ou deixem de fazer 

algo pois a característica e a condição física dos colegas aqui é variada. Será que todos 

têm a mesma condição física será que não tem vereadores aqui que são de grupo de risco, 

acho que nós devemos seguir as orientações, nós não somos médicos nós estamos aqui 

para auxiliar a população e intermediária ainda que não positivado na lei essa função mas 

todos os vereadores intermediamos junto ao poder público e orientamos e conversamos 

com as pessoas e muitas vezes botamos nos nossos carros também e levamos ao médico 

porque as pessoas não tem como se locomover mas muito mais uma atitude de caridade 

do que de função política porque a nossa função aqui vereador Pedal é apreciar os projetos, 

fiscalizar o serviço público e acima de tudo agir com responsabilidade. Por isso me vi na 

obrigação de vir nesta tribuna aqui e não deixar uma má interpretação da fala de um colega 

vereador que estimo que o vereador pedal sirva como combustível para discurso de como 

ouvir pessoas falando ao vivo nos comentários da sessão e o interprete mal e portanto fica 

aqui meu sentimento e minha solicitação de coerência de que não vamos fugir da nossas 

obrigações e acima de tudo senhoras, senhores e comunidade de casa essa pandemia ela 

não está no pico da região sul e olha o caso desesperador que Deus abençoe um amigo da 

gente que possa se recuperar mas esses casos eles poderão ser diminuídas mas basta nós 

todos os cidadãos não importa ser médico, engenheiro enfim não importa a raça, sexo ou 

cor o vírus é democrático ele não escolhe e todos nós temos que estar dentro de um 

isolamento e cuidando cada um para não se tornar um propagador, então senhora e a 

senhores queria deixar bem claro aqui. Um boa noite e uma boa sessão a todos.Ver. Paulo 

Vargas- Saudou todos os presentes. Assim penso também vereador Guilherme Mota 
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senhor é um homem extremamente educado de conduta ilibada não posso questionar nada 

ao contrário. Mas existe uma ferramenta muito importante a qual faço parte a 26 anos se 

chama serviço público esse serviço público ele é prestado de forma não gratuita e mas 

sim por que é paga por nossos impostos então merecemos respeito, nós merecemos ser 

bem tratados na segurança, educação, dos direitos sociais, da saúde pública que é cargo 

chefe. E por que cargo chefe a saúde é onde deixa vivermos desde nosso gestar, desde do 

momento que nós estamos no ventre da nossa mãe. Saúde pública desse país que não é 

desigual desse município está sendo jogada às traças, e não dão importância ao ser 

humano como deveria ser dado, esse cidadão para ficar dentro de uma casa ele deveria 

ficar isolado e não no meio dos filhos, não no meio da família e não no meio de uma 

comunidade. Vereador Alex pode ter sido sim contaminado mas deixaram mais 10 serem 

contaminados e quem deixou foi o poder público, não foi o vereador Alex não estou 

saindo em defesa dele, nem dos demais e nem do Pedal que deve ter suas razões mas no 

entanto o que tá acontecendo aqui na cidade é uma desorganização com relação a isso 

porque não temos amparo, hoje estou pedindo para que seja aberta uma comissão para 

que possamos inclusive fiscalizar esse dinheiro que está vindo direcionado para esse caso 

emergencial dentro do município e não se pode brincar de fazer política quem tá a frente 

a essa situação são os vereadores, nós representamos a comunidade e devemos respeito a 

comunidade sendo assim a saúde pública ela tem que ser bem cuidada tem que ser zelada 

tem que ter investimentos que contempla a necessidade de um povo é o nível Brasil nós 

estamos sem conexão e não estamos atendendo a necessidades fundamentais que a vida 

até quando só demagogia, só promessas políticas e agora vai vim mais candidatos se 

comprometendo a prefeito dizendo vai fazer melhor, fazer isso fazer ou aquilo e depois 

vem faz a mesma coisa. Não tolero a hipocrisia, sou um homem que Jesus já me deu 

muito nessa vida não estou vereador por causa de dinheiro, por causa de valores materiais 

e sim porque acredito que o sistema pode ser mudado e as palavras não pode se jogar ao 

vento tem que ser através de atitudes assim como o Vereador Alex tomou, assim como eu 

estou no dia a dia eu faço um trabalho social as quartas e ninguém fica sabendo a não ser 

aquela pessoa que eu atento esse é meu legado, a ambulância não é porque eu trabalho na 

ambulância, ambulância é solidariedade e respeito pelas vidas do ser humano então eu 

peço desculpa se estou sendo um pouco caloroso na minha fala mas é porque quero um 

país diferente, queria ver um país onde as pessoas são respeitadas dentro da Saúde porque 

é um direito além de constitucional e primeiro direito é o direito humano, te respeitar, a 

fragilidade, a sensibilidade desse município mas não temos e tem faixa de segurança que 

não cuida dos seus doentes que são pessoas cadeirantes.Ver. Jocelino Rodrigues - 

Saudou todos os presentes. Essa questão que se sucedeu sobre o rapaz do loteamento 

popular é lamentável e aqui também não parto em defesa nem do vereador Pedal nem do 

vereador do Alex. Mas como disse bem os vereadores que se sucederam, cada vereador 

tem sua maneira de trabalhar entendemos bem que lá na área da saúde recebemos toda a 

orientação sobre os cuidados que devemos ter e cada vereador age de acordo com a sua 

maneira de trabalhar mas também devemos entender aquele vereador que não suporta e 

não tem como ficar em casa e vendo uma situação que por 10 dias está se arrastando 

tomou uma atitude e os cuidados que o vereador teve segundo ele me relatou, porque eu 

também como presidente da casa não estou aqui nem para servir o lado A e nem o lado B. 

Sou o presidente da casa e devo zelar pelos servidores da casa mas os cuidados que o 

vereador teve os cuidados que uma atendente de farmácia teve, uma balconista de 

supermercado tem com álcool gel, máscara  são esses os cuidados durante 10 dias será 

que foi só o vereador Alex foi visitar essa família, não com certeza durante 10 dias esse 

homem não tenha ficado acamado pois ele é bem conhecido bem querido onde mora e 

com certeza várias pessoas fizeram essa visita sem saber o que se passava, com certeza 
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ele também teve que fazer compras, talvez ir a farmácia e entre outros que ele teve que 

fazer. Estamos na torcida que não seja essa questão de COVID 19 e com certeza a SAMU 

com todo equipamento e pessoal da saúde virá até lá fazer o resgate que for necessário 

para aquela vida e torcemos mais ainda que não seja algum outro sintoma ou outro 

problema de saúde que possa ter acontecido durante esse período mas a situação é real 

ele está numa situação bem delicada acamado em casa porque as pessoas estão 

preocupadas porque devem prestar um socorro. Então vendo um lado outro a gente deve 

entender e respeitar os dois lados a preocupação sobre a proliferação da questão do 

COVID na cidade sobre o cuidado que devemos ter com os profissionais da saúde se 

começarem a serem contaminados também não teremos alguém combatendo e auxiliando 

mas também não podemos ficar de braços cruzados aqui esperando as coisas acontecerem 

quando as coisas não acontecem temos o dever como vereador somos fiscalizador de 

tomar algumas atitudes e como disse cada um tem sua maneira de trabalhar e devemos 

respeitar é assim que chegamos até aqui e foi assim que somos eleitos cada um com sua 

maneira de trabalhar e isso tem que ser respeitado. Ambos os vereadores foram muito 

bem votados inclusive ambos fizeram mais votos do que eu mas inclusive também ambos 

vereadores durante o período de eleição também irão para rua pedir voto assim como eu 

e essa situação do COVID, como iram fazer vão ficar só na rede social não tem como, 

chegar período eleitoral todos iram para a rua sim e já vi várias colegas andando com 

pessoas no automóvel buscando e levando para hospital ajudando com seus cuidados 

então devemos cuidar, devemos fiscalizar como vereador Paulinho colocou na questão da 

comissão que será criada para essa questão de COVID com os recursos que diariamente 

está ouvindo dizer de prefeitos, governadores super faturando é lamentável essa questão  

desses respiradores que vem da China e a gente como fiscalizador fica até receoso nessa 

questão desses recursos para saúde mas estamos fazendo nosso papel aprovando os 

recursos para a saúde e sim fiscalizando como a gente pode a questão da saúde do nosso 

município. Meu muito obrigado e uma boa sessão a todos. ORDEM DO DIA: Ver. 

Jocelino – Solicitou a inclusão de um Requerimento: Acatado. Requerimento – No 

sentido que seja incluído na Ordem do dia o Proj. De Lei 016/2020. PROJ. DE LEI 

016/2020 – Poder Executivo “Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito 

suplementar no valor de R$ 78.300,00. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei do 

Legislativo n.º 003/20 - Ver. 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". Rejeitado. Projeto de Lei do Legislativo 

n.º 004/20 – Ver. José Rosales -"Institui medidas para a melhoria do ensino municipal 

com programação do conhecimento sobre a constituição brasileira no município de Nova 

Santa Rita e dá outras providências". Rejeitado. MOÇÃO: Moção n.º 004/20 – Verª. Ieda 

Bilhalva - "Moção ao Governo do RS para o repasse do TCFA (Taxa de Controle e 

Fiscalização) ao Município". Aprovada por unanimidade. INDICAÇÕES: Ver. Jair 

Oliveira – “No sentido de que o Poder o Executivo faça a pavimentação da Rua Manoel 

Silveira, bairro Centro" – Aprovada por unanimidade. "No sentido de que o Poder 

Executivo faça a pavimentação do trecho da Rua Veneza, onde não se encontra 

pavimentada, bairro Berto Círio". Aprovada por unanimidade. Ver. Alexsandro Ávila -

"No sentido de que o Poder Executivo execute melhorias e revitalização na praça do Lot. 

Maria José, bairro Caju". Aprovada por unanimidade. "No sentido de que o Poder 

Executivo execute melhorias e revitalização na praça da Avenida do Caju". Aprovada por 

unanimidade. Ver. Rodrigo Aveiro - "No sentido que o Poder Executivo faça a pintura 

de amarelo no cordão da rua Santos Dumont, lado esquerdo, a partir do portão da empresa 

Porto Beton, em direção à rua Veneza, e colocar placas de proibido estacionar". Aprovada 

por unanimidade. "No sentido de que o Poder Executivo, estude a possibilidade de 
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calçamento das ruas B e C do Lot. Maria José, bairro Caju". Aprovada por unanimidade. 

Ver. Paulo Vargas – “No sentido de que o Poder Executivo estude a possibilidade de 

reconstruir a guarita destinada a Brigada Militar, localizada no bairro Morretes, para que 

seja colocado um posto policial na mesma". Em discussão - Ver. Paulo Vargas - Senhores 

vereadores mais uma retorno à tribuna e peço por unanimidade aprovação desta indicação 

mas não eu mas a comunidade ver a importância muito grande, a guarita do posto lá em 

Morretes é uma necessidade e derrubaram aquela guarita em 1999 e de lá para cá aquele 

pessoal que vive naquela comunidade, naquele bairro e tão longínquo está sem amparo 

da segurança pública peço ao executivo que reconstrua essa guarita para dar proteção para 

aquela comunidade mesmo que seja uma guarita para a brigada possa ficar ali uns minuto, 

algumas horas e depois se deslocar para outro local mesmo para abrigar a brigada militar. 

O que se refere também a minha segunda indicação é a transmissão nos postos médicos 

pelos televisores que existem na sala de espera para que ali naqueles televisores sejam 

transmitida ações públicas que fazem aqui no nosso município como campanha de 

vacinação, DST e que seja usada didaticamente para ajudar a comunidade e informar 

sobre as ações de saúde pública e outras ações aqui dentro da cidade em vez de tá ligada 

na rede globo então que esteja ligado em algo que a comunidade possa ter maior proveito 

que são as informações da nossa cidade. Obrigado Aprovada por unanimidade. "No 

sentido de que o Poder Executivo determine que os postos de saúde transmitam em seus 

televisores programas informativos relacionados à saúde pública no Município". 

Aprovada por unanimidade. Ver. Renato Machado - "No sentido de que o Poder 

Executivo coloque placa de sinalização (PARE) nos quatros sentidos do trevo da 

Califórnia". Aprovada por unanimidade. Em discussão - Ver. Renato Machado - Senhor 

presidente ,colegas vereadores e colega vereadora quero pedir voto favorável dessa 

indicação que devido ao fato de ter acontecido alguns acidentes no trevo da Califórnia o 

antigo trevo que foi feito uma melhoria que ainda ocasiona acidentes, estou pedindo aqui 

em vez de ter escrito no chão que tem também ajuda uma placa PARE porque há poucos 

dias atrás deu mais um acidente e também tem casos de carro que batem portanto acho 

necessário e já mostrou que não tá sendo suficiente só escrito pare no chão, para sinalizar 

para quem vem do bairro Berto Círio e travessa roça direto em direção à rota ou em 

direção a Timbaúva e ali tá o problema. Nós estamos acostumado naquele trajeto parar, 

chegou no trevo a gente para e observar o que está acontecendo na rota só que lá embaixo 

quem vem também tem uma placa no chão pare e as pessoas não estão parando estão 

atravessando direto ocasionando um corte na preferencial portanto nossa preocupação é 

que permaneça o pare no chão mas que seja colocado placa “placa pare” que possa ser 

que assim melhora a visualização e as pessoas prestem mais atenção e tem placas de 

rotativa mas rotativo não é necessário, necessária que seja respeitado os 4 sentidos para 

que possa então quem tiver na preferência da rota, faça o círculo da rota e o segmento 

normal e por esse nosso pedido aqui e peço o voto dos  vereadores. Ver. Leonardo Vieira 

-"No sentido de que a Empresa Corsan faça a manutenção asfáltica na rua Santos Dumont 

n°84, bairro Berto Círio". Aprovada por unanimidade. PAUTA: Projeto de Lei do 

Legislativo n.º 011/20 - Ver. Alexsandro Ávila de Souza - "Dispõe sobre a alteração de 

prazo para pagamento de IPTU, Taxa de Coleta de Lixo, Taxa de Fiscalização de 

Atividades e ISSQN". Dada a 1ª Pauta. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Ver. Renato 

Machado- Presidente colegas vereadores é oportunidade que temos de falar um 

pouquinho de assunto diversificadas com relação ao nosso trabalho na cidade e quero 

agradecer a Braskem pela doação de 250 cestas para o município de Nova Santa Rita essa 

distribuição foi realizada pelos voluntários que fazem parte do grupo de CCs do conselho 

comunitário construtivo do polo petroquímico  contemplando realmente diversas famílias 

carentes do município e foram bonificados então com essa empresa que ajuda bastante 
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município e também o grupo que representa aqui Como funcionário desta casa duas 

representantes prestando esse trabalho de entregar as resistências das famílias essas 250 

cestas ao nosso município e esperamos que sirva de exemplo e que outros grupos também 

possa continuar ajudando essas famílias,, caminho nos quatro canto da cidade e sabemos 

as necessidades e que tem muitas famílias passando fome e muitas pessoas 

desempregadas e que realmente precisam desse auxílio e essa cesta ajuda muito pois é o 

momento que as famílias estão com extrema dificuldade. Deixo esse reconhecimento a 

Braskem e esse grupo de voluntários e nesta casa por exemplo tem duas servidoras que 

fazem parte desse grupo de CCs no polo petroquímico. E nesse espaço que podemos 

relatar mais um assunto dessa casa e que havia discussões e nos preocupamos muito pois 

aqui vários vereadores que são do grupo de risco Mas Encontrei durante toda quarentena 

os vereadores procurando e fazendo seu trabalho com os devidos proteções mas não 

podemos ficar em casa aguardando que vai acontecer mas precisamos como representante 

do Povo estar representando o povo mesmo e quando falo representando é também 

tomando os devidos cuidados com relação as pessoas não basta apenas cuidar de mim eu 

tenho que andar protegido e orientar as pessoas para que se protejam também porque hoje 

já somos uns 15 pessoas infectadas no município fora Aqueles que têm convênio nas suas 

empresas que foram infectadas e que não foram registrados no município que se trataram 

fora do município com convênio de suas empresas e nós se precisamos ter 

responsabilidade e hoje tive um caso conversei com a secretária tarde da dona Gilliard 

que tem a alfazema pulmonar e asma e é técnica de enfermagem e mora no município e 

trabalha em Canoas, o convênio não cobre o exame porque se é para fazer o exame de 

graça vários convênios tem que abaixar o hospital para que faça tudo de graça e não tem 

que pagar o exame, então muitas vezes a gente acha que tá protegido com convênio mas 

não é bem assim. Abaixa e faz de graça ou tu tem opção de não baixar e ficar muitas vezes 

no hospital correndo risco ou paga para fazer o exame e essa senhora me procurou e o 

secretário pediu para que ela entrasse em contato com ele para fazer a triagem e todo o 

processo normal para observar a pessoa que tem esse problema sério tem alfazema 

pulmonar, asma  e trabalha na área de saúde e já teve por duas vezes consultando na 

clínica mas está com dúvida se tá com COVID ou não então e quero deixar registrado que 

nós precisamos sim olhar sempre o próximo mas nunca esquecer a responsabilidade nossa 

de andar protegido e pedir para que as pessoas se protejam e não leve na brincadeira e 

nós nem entramos no inverno ainda e agora que vai entrar no final de semana e nós temos 

90 dias pela frente que a nossa região no estado é frio e muitas pessoas vou pegar gripe e 

febre e aí vai surgir a dúvida se tá realmente com a doença e o nosso município para o 

tamanho que tem já tem um número bem expressivo de pessoas e precisamos triplicar o 

cuidado e nós precisamos fazer essa parte orientando as pessoas para que se se cuida e 

não leve na brincadeira e a gente vê o depoimento de pessoas que passaram por isso que 

a doença não é brincadeira é sério ela mata mesmo só tem uma maneira é nos proteger e 

andar protegido e pedir para as pessoas para que se protejam também e não podemos ser 

omisso em nenhum caso.Verª. Ieda Bilhalva- Saúdo todos os presentes. Estava em 

Santana do Livramento vim direto de lá para sessão pois estou com uma mãe um pouco 

adoentada e fiz uma viagem às pressas pois desde quando começou essa pandemia não 

tinha mais me deslocado até lá, até para cuidar da saúde dela e de todos e os cuidados que 

nós temos que ter, mas tive que ir até lá porque não tinha como ela não ter minha presença 

e vim de lá bastante preocupada. Estão desinfetando todos os carros que chegaram na 

fronteira e não sei se não iriam fechar, mas diante de todos os debates que vi dos 

vereadores e acompanhei pelas redes sociais os casos aqui de Santa Rita e a questão da 

nossas praças que está tendo muita aglomeração de pessoas, à críticas por que querem se 

aglomerar e se deparamos com esses casos que está ocorrendo. Não pode discutir minha 
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Moção no horário da Moção pois o nosso regimento interno permite a discussão da Moção 

isso quando fui presidente da Câmara e sei que podemos discutir e vou discutir a moção 

porque quero que a população de Nova Santa Rita saiba o que realmente é essa moção; 

Pois é uma Moção de extrema importância porque a secretaria de meio ambiente do 

estado estão com grande movimento porque hoje toda a taxa de controle ambiental que 

até não foi lida inteira pelo secretário e é controle fiscal ambiental o que acontece  Quando 

vem o Ibama aqui multa nossos empreendedores porque estão com alguma irregularidade 

multam até mesmo cidadão e essa multa vai toda direto ao meio ambiente do estado e não 

fica nada no município e onde está ocorrendo a poluição é aqui no município é que se 

vive no dia a dia da poluição então foi um grande movimento a nível estadual, combinei 

esse movimento porque além de ser técnica gosto dessa causa então e entramos em 

contato com todos os secretários e essa Moção ela de nível estadual para que esse recurso 

retorne para o município e que a parte que o cabe ao município volte e que hoje não volta, 

então estendi ela para assembleia, o governo de estado, para secretaria estadual do Rio 

Grande do Sul, o consórcio do sinos e a FARMUS então com esta moção tem que chegar 

em todos os órgão estaduais para que haja um convencimento em nível estadual para que 

as verbas volte para o município dessa verba tem que ser aplicado na fiscalização que 

hoje a precário temos muito que ampliar e na educação ambiental que também é precária 

que nós poderíamos ter muito mais aplicação em educação ambiental. Inclusive ontem 

me chamou atenção lá em livramento que eu estava numa fila de uma farmácia que tinha 

mais de 60 pessoas na rua para comprar em uma farmácia e a fila na rua até tirei fotos e 

tinha um rapaz com uniforme Educação Ambiental do município de Santana do 

Livramento então são equipes que trabalham e perguntei para ele e são equipes que 

trabalham na rua de operários fazendo essa parte de educação ambiental com verba do 

meio ambiente e é então assim essa necessidade para Nova Santa Rita então agradeço aos 

vereadores que votaram favorável. Obrigada e uma boa semana a todos. Ver. Jair de 

Oliveira- Saudou todos os presentes. Como sempre venha nessa tribuna e ser justo, vi o 

vereador vir falar do caso do loteamento popular, vou averiguar todos os procedimentos 

que foram feitos e não estou duvidando não estou dizendo que é mentira e vamos ver por 

que aconteceu isso e por que está acontecendo. Então vereador sempre fui muito justo o 

que tá errado e se tá certo tá certo e vou me manter assim. Nossa cidade exclusivamente 

Nova Santa Rita não adianta nós ter uma linha de frente na saúde dos guerreiros que estão 

trabalhando de noite aqui ao combate a essa doença mas se nós não se cuidar daí não 

adianta ficarmos culpando o vereador, o prefeito, o governador seja quem, nossa cidade 

aqui as pessoas estão na rua os que tem que trabalhar tudo bem, domingo fiquei apavorado 

ali perto do Hélio Fraga tinha mais de 150 pessoas contando por cima, até depois a brigada 

foi lá mas eles não podem estar tempo todo lá não tem tanta gente para fazer isso. Nós 

temos que se conscientizar e o vereador que falou que temos 15 casos mas eu vi 13, olha 

bem a nossa cidade o número de habitantes,  vereadores é preocupante mas é nós 

população que temos se cuidar e esse caso de hoje que o vereador trouxe na tribuna do 

loteamento Popular pode ter mais gente infectado e estão correndo risco também pois ele 

foi para o trabalho dele para mim é caso de saúde ele foi lá se comoveu mas é caso de 

saúde para os profissionais ele se protegeu com máscara e com gel, mas espirro que 

alguém pode pegar no chão levar para dentro da tua casa esse vírus é veloz é 4 horas já 

pensou levar na sua casa esse é o risco comunitário o pessoal comenta que a saúde procura 

as informações nas redes sociais não uma crítica o vereador mas realmente tem que 

investigar o que aconteceu porque é impossível ficar 10 dias numa cama com todos os 

sintomas e não ser hospitalizado, parece que falaram que já levaram o rapaz conheço bem 

é meu compadre não sabia que ele estava com isso porque estou me preservando então 

gente o problema não é o vereadores ter ido lá é quantos pessoas que moram ali, quantas 
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pessoas que moram no loteamento Popular imagina aquilo ali é um vírus comunitário, as 

pessoas foram visitar ele não sabiam e quantas pessoas foram lá que não foi só o vereador 

seja uma situação de risco e se for responsabilidade da saúde tem que ser assim e cobrar 

os órgãos competentes eu sou de acordo sempre fui coerente na minha decisão que é certo 

é certo ou errado porque assim só é aquilo que nós dizemos nós não podemos fazer justiça 

com a própria mão também as pessoas devem fazer o atendimento  é outro fundamento 

mas a gente torce vereador que dê jeito que o senhor falou o estado dele é bem ruim é 

uma pessoa uma pessoa da comunidade do loteamento popular é meu compadre torço 

pela vida dele e que dê tudo certo. Uma boa sessão é uma boa semana a todos Ver. 

Rodrigo Aveiro- Saúdo todos os presentes. Vou fazer meu relato que hoje estive numa 

reunião com secretário da saúde fiscalizando os repasses para Saúde inclusive também 

me passou que na nossa município estamos com 13 casos de COVID e isso é muito 

preocupante estamos em bandeira vermelha e inclusive já tem possibilidade de fechar os 

comércios nos domingos no município não só aqui mas como todos os estados estão 

tomando essas medidas de estado e acho que quem não tem amor a si próprio quem não 

se ama a si próprio não tem condição de amar sua família, seus filhos e amar o próximo 

e não tem condições de servir ao próximo e nós estamos aqui para servir o próximo com 

responsabilidade, eu não fujo e nunca fugi da minha responsabilidade e não uso de política 

vive leviana, sujeira, rasteira como esse Vereador gritão que faz o discurso do ódio, tem 

feito aqui e tem faltando com responsabilidade e respeito agredindo pessoas com palavras, 

vereadores e vereadores e pessoas e funcionários públicos esse não é o meu perfil nós 

estamos aqui para sancionar os problemas e tentar solucionar e para tentar ajudar as 

pessoas e ser uma luz na vida das pessoas não trazer a escuridão, no momento tão difícil 

de pandemia onde existe muitas pessoas com problemas  hipertensão, problemas 

respiratórios esse vírus que não sabemos onde está que é transmitido de uma maneira 

muito rápida e muito letal acredito se nós temos que passar as informações e cobrar os 

órgãos. Mas hoje nós temos um aparelho telefone celular que se chama telefone celular 

hoje nós temos 192 que é a SAMU que pode ser acionado de qualquer lugar então gente 

acho de muita má fé vir para a tribuna, vir usar as pessoas e usar as pessoas politicamente 

ainda mais falar no nome da pessoa expor a pessoa num caso tão sério disso no nosso 

município ninguém merece isso, eu tenho muito respeito e consideração pelo Gonha uma 

pessoa super bacana que eu gosto muito trabalhou e foi nosso colega e eu não uso as 

pessoas para fazer política rasteira e leviana, tenho responsabilidade sim comigo e a 

família com as pessoas e como município e luto para isso. Sou de área de risco tenho tido 

os cuidados necessários não gosto de vir aqui para tribuna fazer essa política baixa como 

tem feito meu colega agredindo as pessoas e jamais encontra as pessoas ou contra o 

município, bem pelo ao contrário essa maneira de lá pegar o cara que tá doente querer 

botar dentro do carro levar para SAMU já tá contaminado e vem aqui e expõe todos aqui 

dentro todos os vereadores, os funcionários, todos vocês e todas aquelas pessoas que ele 

tá tendo contato na rua inclusive a família dele acho que mude esse pensamento e age 

com mais atitude e responsabilidade que isso sim é ter caráter isso é representar o povo, 

representar as pessoas é um pouco do meu desabafo foi no meio de toda essa pandemia a 

gente vê na cidade e que temos muitas notícias boas as obras não param, temos a obra de 

recapeamento, de pavimentação da Pastor Adam Smith e a Deoclécio Rodrigues já foi 

selecionado problema que tivemos ali, a rua das Flores foi recapeada logo mais teremos 

mais estradas já foi para a licitação das Cerejeiras acompanho esses pedidos dessas 

solicitações e tem outras ruas que estão no município que está para acontecer. Então a 

escola 13 de Maio que está bem avançada, o pessoal está bem feliz e aquela comunidade 

merece tanto e não vamos conseguir resolver todos os problemas do município mas nesses 

sete anos e meio já fizemos muito, muito mesmo pela cidade e vamos continuar fazendo 
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e com certeza sempre com ideias produtivas e melhorias para o nosso município. Um boa 

noite e uma boa sessão a todos e vamos deixar um pouco o ódio de lado e a negatividade 

e vamos ser mais responsável.Ver. Paulo Vargas- Saúdo todos os presentes. Também 

posiciono sempre como um ser humano dentro daquilo que acredito que é a parte emotiva 

da situação na hora da política nós políticos Muitas vezes somos taxados de vilões diante 

de tanta roubalheira tanta corrupção que afronta o desejo da grande maioria que é um 

cidadão aquele que a cada 4 anos ou melhor as eleições de são acontecendo de 2 e 2 anos 

e está sendo um prejuízo nacional e tivemos a recentemente a presidente há dois anos e 

agora está acontecendo para vereadores e prefeitos, isso é oneroso. Mas onde quero 

chegar que justamente com esse fato que aconteceu hoje no município que o Alex saiu 

solidariamente a essa causa desse Senhor e dessa família ali está a fragilidade do ser 

humano e estamos abaixo do nível da solidariedade e da humanidade para o ser humano, 

construíram não tenho o número exato mas muitos  estádios de futebol botar o dinheiro 

na latrina e inclusive em Brasília Amazônia que de time de futebol tem em Brasília ainda 

tem o Brasiliense e no entanto não pensam nas pessoas não constroem o hospitais em 

Porto Alegre se ver agora a reforma do hospital Conceição esse via ampliação de clínicas 

com recursos federais e para por aí a Santa Casa expandiu as suas instalações não houve 

dinheiro Federal no SUS mas sim no estacionamento que ela mantém dentro de suas 

estruturas que ela construiu conseguiu ampliar isso com o dinheiro do estacionamento e 

hoje tem uma administração exemplar e o nosso país botando dinheiro fora e gastando 

com essa pandemia, gostaria de falar para comunidade que o COVID  não é tanto isso 

que estão falando mas ele tem uma coisa muito grave que a letalidade e nós temos que 

nos cuidar muito pela letalidade e protegendo nossos olhos, nossas bocas, nossas vias 

aéreas pelo nariz o contato da nossas mãos nos olhos, nas outras pessoas para não se 

contaminar e não levar COVID para nossas casas e todos os dias na nossas casas quando 

chegarmos temos que se higienizar nossos pés principalmente tirar nossas roupas e botar 

dentro de um saco e essa roupa deve ser no dia seguinte colocado no varal no sol se tiver 

ou na mesma hora dentro da máquina de lavar e ser lavada e esse é o protocolo. E a 

higienização da nossa casa e a higienização dos nossos carros e higienização do nosso 

corpo e higienização da nossa roupa e distanciamento social respeitado é um protocolo 

complexo porque nós estamos saindo do nosso cotidiano do dia a dia do que fazíamos.  

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 vinte e dez 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. 
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