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ATA Nº 005/2020 – 4ª SESSÃO ORDINÁRIA – 17/MARÇO/2020 – Ao decimo 

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

Vereadores de Nova Santa Rita, realizou-se a quarta 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: PDT /REPUBLICANOS / PT / MDB / PTB.  

GRANDE EXPEDIENTE: Ver. Ildo Maciel da Luz / Ver. Rodrigo Aveiro / Ver. 

Alexsandro Ávila / Ver. Paulo Vargas / Ver. Leonardo Vieira / Ver. José Rosales / Ver. 

Guilherme Mota / Ver. Antonio Alves / Ver. Mateus Alves / Ver. Jocelino Rodrigues e 

Renato Machado. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Ver. Guilherme Mota / Ver. Renato 

Machado / Ver. Mateus Marcon / Ver. Rodrigo Aveiro / Ver. Antonio Alves / Ver. 

Jocelino Rodrigues / Ver. Paulo Vargas / Ver. Ildo Maciel da Luz / Ver. Leonardo Vieira / 

Ver. José Rosales e Ver. Alexsandro Ávila. EXPEDIENTE: Foi feita a leitura do 

Boletim nº 005/2020.     COMUNICAÇÃO DE LIDERANÇA: Ver Leonardo - Boa 

tarde vereadores, comunidade presente. Na quinta-feira passada dia 12 tivemos um 

evento aqui nessa casa da posse da nova executiva da JS Juventude Socialista do PDT e 

gostaria aqui de agradecer a te antemão a presença do meu colega vereador Lebrão, o 

nosso deputado federal Dionísio Marcon, nosso vice-prefeito César também, que a cada 

dia está melhor e se Deus quiser ele estará aqui novamente fazendo a frente com a gente, 

um cara que muito me orgulha de ter ele como amigo e como líder do PDT e também 

coisas que fazem valer a pena, hoje vi pelas redes sociais o executivo finalmente 

assinou o convênio com a empresa para fazer a pavimentação com a rua Pastor  Júlio 

Adão Michel, e me orgulho muito a fazer parte desse progresso para aquela comunidade 

juntamente com o vereador Gugu Vereador, lebrão, Vereador Mateus ,Deputado federal 

Dionísio Marcon e também nosso amigo césar vice prefeito que viabilizou uma reunião  

Calil diretor financeiro do Badesul, porque na época o processo estava muito parado a 

gente foi lá falar conversar com ele o que, que a gente poderia fazer para viabilizar isso 

aí, então  tivemos a resposta dele após do retorno dessa documentação necessária  né 

Lebrão?! e em setembro assinatura deste contrato e hoje finalmente a assinatura com a 

empresa que vai executar essa obra, tão pedida para  essa comunidade, isso que faz 

valer a pena, nosso trabalho aqui na cassa legislativa, que é melhorar a vida das pessoas, 

por enquanto seria essa é a minha fala volto em seguida, boa sessão a todos. Ver. Paulo 

- Senhor Presidente, vereadores. Hoje em comemoração aos 20 anos da nossa cidade, no 

dia 20 em comemoração ao seu 28º ano.  O PTB me deu essa oportunidade de 

representar a liderança da nossa bancada, eu quero aqui parabenizar a comunidade que 

se encontram nesse horário e falar de um assunto que hoje está abalando a nossa nação 

que é o corona vírus, temos  uma situação muito apreensiva com muitas informações em 

redes sociais e fazendo que nós ficássemos temerosos o desconhecido, e esse vírus que 

está chegando em nosso país, ele vem de uma forma muito ofensiva e devastadora 

realmente, é prevenção o que nós da Secretaria de Saúde estamos tentando passar para 

comunidade e as visitas domiciliares, um trabalho árduo dos servidores, sempre 

pautando pelo respeito aquilo que é determinado quanto na constituição, quanto na lei 

orgânica, quanto no estatuto, dentro das nossas atribuições e a secretaria de saúde está 

se fazendo presente dentro do nosso município, numa forma veemente no combate e  

solidário à todos que solicitam a nossa presença, trabalho eu, junto a secretaria de saúde 

no setor de epidemiologia, as colegas trabalham arduamente, mas fica aqui também a 

nossa preocupação no que tange o respeito e o comprometimento da administração 

pública municipal para com esses servidores que tem se visto à estreita com retirada de 

direitos e nós hoje estamos sendo a pessoa que está à frente a um trabalho de tamanho 

importância, frente a este vírus é contagioso não esmorecendo esforços e estão nos 
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tirando os direitos, as Enfermeiras fizeram concurso para 30 horas, fazem 

desdobramento de mais 10 e sobre,  essas 10 perderam insalubridade, tiraram a 

insalubridade e sobraram as extras  dos servidores, tem servidores fazendo serviços de 

gabinete, enquanto quem está à frente do trabalho árduo como este, sem ter uma 

remuneração em que possa valorizá-lo como funcionário, fica aqui o meu desabafo com 

relação a isso, porque é, o que nós servidores estamos sentindo o desamparo, fica aqui 

também, o meu pedido ao executivo municipal com muito respeito, que olhe para os 

servidores de 60 anos para cima, que deem amparo à essas pessoas, porque é a área que 

tem mais vulnerabilidade para essa doença, temos servidores da secretaria de obras 

também,  que têm doenças frágil como a doença que está abalando hoje o nosso país 

que é uma quantidade muito grande, a doença de diabetes, nós temos servidores dentro 

da área de secretaria de obras trabalhando arduamente nas ruas, fazendo com que essa 

pessoa possa ser fragilizada por essa doença, vamos proteger nossos servidores, vamos 

dar qualificação profissional a ele também que está faltando, muita informação tá 

faltando, muita coisa, para que nós realmente possamos prestar um melhor serviço com 

relação a essa epidemia que está preste a chegar em Canoas, Nova Santa Rita e 

arredores, obrigado. GRANDE EXPEDIENTE: Ver. Paulo: Senhor Vereador então 

continuando minha fala, que o tempo foi curto, solicito também ao executivo que  possa 

acolher um pedido não desse Vereador mas da comunidade, que aumente  as cotas do o 

nosso único laboratório que temos em nossa cidade, laboratório de Bioanálises para que 

possa concomitantemente ao executivo a secretaria de saúde prestar um serviço de 

maior qualidade para nossa comunidade, aumentando as cotas deste laboratório, 

principalmente nesta época que estamos vivendo, uma assombrosa e temerosos causa 

dessa doença do corona vírus, então é um pedido verbal desse vereador. Que o 

executivo aumente às cotas desse laboratório que possa nos ajudar nesse sentido, ajudar 

a comunidade fazer uma parceria  mais próxima da secretaria da saúde nos atendendo de 

forma parceira como ela tem sido, esse laboratório tem sido de grande importância para 

o nosso município, fica aqui o meu pedido para que seja atendido essa demanda, 

obrigado .Ver. José Rosales: Minha saudação a todos e a todas, a minha fala neste 

momento não poderia ser diferente de falar do corona vírus, essa situação que está 

vivendo o nosso país, nós temos vendendo aí temos visto questão do MTG entre outras 

identidades aí, mas o MTG preocupado com esta situação que assombra o nosso estado 

e nosso país, orientou para que todas as entidades filiadas ao MTG cancelasse seus 

eventos para tentar amenizar e com ter esta situação, eu digo isso e faço a extensão do 

MTG esse pedido que não só as entidades as entidades filiadas mais todas as entidades 

tradicionalistas devem contribuir devem estar cancelando seus eventos e vejo no 

município as entidades atendendo  as solicitações e cancelando os seus eventos 

tradicionalista  no nosso município. A nível municipal também a nossa prefeita reuniu à 

sua equipe de governo e fez essa discussão, essa avaliação da importância de nós estar 

olhando para esta situação que é grave no nosso país. Por enquanto ainda não temos não 

temos no nosso município, mas a nossa prefeita já cancelou os eventos oficiais, a festa 

de aniversário da cidade, a marcha para Jesus e provavelmente será cancelado se não for 

contida essa pandemia também o nosso rodeio, é uma lástima mas caminha para isso, na 

contramão disso, eu lamento que a nível federal e após uma visita já várias suspeitas de 

contaminação e o nosso presidente no dia 15 esteve participando, inclusive ele suspeito, 

esteve participando de atividade de manifestação inclusive bastante criticado pela 

imprensa pela atitude de estar incentivando e participando, ele inclusive hoje foi feito o 

segundo exame de verificação para ver se confirma ou não, e tomara que não, tomara 

que não tenha nada, tomara que o nosso país a  amenize essa situação, mas é preciso nós  

estar engajados de cima a baixo, desde a comunidade até as autoridades maiores de 
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nosso país está engajado para o combate desse mal que assolou o nosso país e assolou o 

mundo,  nós temos que cuidar da nossa casa e uma boa reflexão a todos.  Ver. Antonio: 

Quero aqui cumprimentar daqui nosso presidente, colegas vereadores, servidores aqui 

presente, assessores de Vereadores à comunidade e gostaria de também comentar a 

respeito desse vírus que tem o atormentado muito os povos e preocupados às nações, a 

gente sabe que não é brincadeira, a gente sabe a questão da nossa saúde no nosso país o 

que já tem, dificuldade, esse vírus se alastrar e vai trazer uma dificuldade maior para a 

nossa comunidade, eu também fui atingido com o decreto da prefeita cancelando todo o 

evento do município porque todos sabem aqui que nós trabalhamos muito intenso com a 

organização da Marcha para Jesus de um dia para o outro se baixou o decreto, que a 

gente sabe que é uma responsabilidade da nossa prefeita, acredito que essa decisão foi 

devidamente tomada na hora certa. Só que a gente ficou um pouco triste e depois de 

tanta correria que estava tudo organizado e não pode sair o evento, pois é para um bem 

maior cuidar da nossa comunidade, nós como autoridade ter consciência e 

responsabilidade de tomar medidas para que esse vírus não venha a se alastrar em nosso 

município, no nosso estado e no nosso país. Eu acredito que o Brasil tem muitos 

exemplos  dos países fora  que não levaram muito a sério o vírus e passaram por 

grandes dificuldades, então nós vendo os nossos irmãos a nível mundo, passar por 

grandes dificuldades nós temos que prever aqui no Brasil para que não aconteça um 

desgaste tão grande a nossa comunidade, meu muito obrigado. ORDEM DO DIA: Ver. 

José Rosales - Solicitou a inclusão de três Requerimentos: 1º Requerimento nº 

001/2020 – Que seja incluído nas Ordem do Dia, da sessão ordinária do dia 17 de março 

de 2020, o Proj. de Lei nº 004/2020, de autoria do Poder Executivo. Rejeitado por 6 X 4. 

2º Requerimento nº 002/2020 - Que seja incluído na Ordem do Dia, da sessão 

ordinária de 17 de março de 2020, o Proj. de Lei nº 005/2020, de autoria do Poder 

Executivo. Rejeitado por 6 X 5. 3º Requerimento nº 003/2020 – Que seja incluído na 

Ordem do Dia, da sessão ordinária do dia 17 de março de 2017, o Proj. de Lei 007/2020, 

de autoria do Executivo. Rejeitado por 6 X 4. PROCESSO Nº: 17/2019: PROJ. LEI 

Nº 060/2019, de origem Legislativa, o qual “Revoga o Inciso VII, do Art. 101 da Lei Nº 

101 da Lei Nº 209 de 04 de janeiro de 1995, do Código de Posturas do Municipio de 

Nova Santa Rita. Aprovado por unanimidade. REQUERIMENTO: Ver. Rodrigo 

Aveiro – Justificativa de ausência na Sessão Ordinária do dia 03 de março de 2020. O 

autor solicitou a retirada. Acatado. Ver. Antonio Carlos Alves – Justificativa de 

ausência na Sessão Ordinária de 26 de fevereiro de 2020. Acatado. INDICAÇÕES: Ver. 

José Rosales: No sentido de que a secretaria competente realize o cercamento com tela 

do cemitério do bairro Morretes. Aprovada por unanimidade. No sentido de que a 

secretaria competente efetue a colocação de placas de identificação com o nome das 

ruas, em locais em que não existem as referidas placas, bairro Morretes. Aprovada por 

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

realize o desentupimento da rede de esgoto, com a máxima urgência, na Avenida Central 

Leste, próximo ao número 77, esquina com as Travessas 31 e 44, Loteamento Popular, 

bairro Berto Círio. Aprovada por unanimidade. No sentido de que a secretaria 

competente realize a revitalização da via de trânsito ao longo de toda a extensão da 

Avenida Santa Rita, bairro Caju, como pintura de faixas de pedestres, pintura e 

sinalização de quebra-molas, cordão e demais sinalizações referentes à via. Aprovada 

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

a possibilidade de construção de um Centro de Proteção Animal (Canil Municipal) no 

Município. Aprovada por unanimidade. Bancada PTB - No sentido de que a secretaria 

competente entre em contato com o 3º BSUP e a InterCement, para verificar a 

possibilidade de firmarem parceria para executar conserto com concreto usinado na Av. 
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Santa Rita/Getúlio Vargas, desde o trevo da Califórnia até o final da mesma em 

Morretes. Aprovada por unanimidade. Ver. Leonardo Vieira - No sentido de que a 

RGE Sul analise a possibilidade de fazer a poda da vegetação que está muito próxima à 

rede de transmissão de energia elétrica em toda a extensão da Estrada da Pedreira, 

bairro Pedreira, no trecho que inicia a partir da Logística 3SB até a parada 20, bairro 

Caju. Aprovada por unanimidade. Ver. Ildo Maciel - No sentido de que a secretaria 

competente efetue limpeza geral e restauração da entrada da Rua do Açude pela Av. 

Santa Rita, bairro Califórnia. Aprovada por unanimidade. No sentido de que a secretaria 

competente efetue a revisão da iluminação em todas as ruas do Loteamento Popular, 

bairro Berto Círio. Aprovada por unanimidade. Ver. Renato Machado - No sentido de 

que a secretaria competente disponibilize um dentista, uma vez por semana, para 

atendimento no turno da noite, no posto de saúde do bairro Morretes. Aprovada por 

unanimidade. No sentido de que a secretaria competente efetue a instalação de uma 

câmera de monitoramento na Av. Getúlio Vargas, esquina com a Carlos de Souza Pereira, 

bairro Vasconcelos Jardim. Aprovada por unanimidade. Ver. Alexsandro Ávila - No 

sentido de que a secretaria competente efetue a instalação de rede elétrica de baixa 

tensão no Beco da Geni, bairro Itapuí. Aprovada por unanimidade. No sentido de que a 

secretaria competente efetue o corte de uma árvore na Rua das Flores (passando a 

Agropecuária Pampa), à direita, no bairro Berto Círio. Aprovada por unanimidade. Ver. 

Antônio Carlos Alves - No sentido de que a secretaria competente realize a construção 

de uma área de lazer e recreação, contendo campo de futebol sete, quadra poliesportiva 

pavimentada, academia ao ar livre e playground, na área de 13.200m2 da Associação 

Ponte Preta, situada à Rua 11 de Abril, nº 287, bairro Berto Círio. Aprovada por 

unanimidade. Ver. Rodrigo Aveiro - No sentido de que a secretaria competente estude a 

viabilidade de construção da Capela Mortuária no cemitério do bairro Berto Círio. 

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

viabilidade de construção de uma pista de caminhada na praça Recanto do Sol, 

Loteamento Recanto do Sol, bairro Pedreira. Aprovada por unanimidade. PAUTA: 

PROCESSO Nº 141/20: PROJ. LEI Nº 004/20 (Ver. José Rosales) – Institui medidas 

para a melhoria do Ensino Municipal com a programação do conhecimento sobre a 

Constituição Brasileira no Município de Nova Santa Rita e dá outras providências. Dada 

a 1ª pauta. PROCESSO Nº 157/20: PROJ. LEI Nº 006/20 (Poder Executivo) – Altera 

dispositivos da Lei nº 1221, de 19 de dezembro de 2014 – Código Tributário Municipal. 

Dada a 1ª pauta. PROCESSO Nº 158/20: PROJ. LEI Nº 007/20 (Poder Executivo) – 

Define desconto para o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, do 

exercício de 2020. Dada a 1ª pauta. PROCESSO Nº 177/20: PROJ. LEI Nº 005/20 

(Ver. Leonardo Vieira) – Institui o “Projeto de Prevenção da Violência Doméstica com 

a Estratégia de Saúde da Família” e dá outras providências. Dada a 1ª pauta. 

PROCESSO Nº 101/20: PROJ. LEI Nº 002/20 (Ver. Alexsandro Ávila) - Institui o 

“Programa Jovem Aprendiz Municipal” no Município de Nova Santa Rita e dá outras 

providências. Dada a 2ª pauta. PROCESSO Nº 130/20: PROJ. LEI Nº 002/20 (Poder 

Executivo) - Altera dispositivos da Lei 777/06, que dispõe sobre o Regime Próprio de 

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

dos Servidores Públicos do Município de Nova Santa Rita. Dada a 2ª pauta. 

PROCESSO Nº 131/20: PROJ. LEI Nº 003/20 (Poder Executivo) - Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a contratar servidores por prazo determinado. Dada a 2ª pauta. 

PROCESSO Nº 132/20: PROJ. LEI Nº 005/20 (Poder Executivo) - Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a abrir Crédito Especial no valor de R$ 58.000,00. Dada a 2ª pauta. 

PROCESSO Nº 143/20: PROJ. LEI Nº 004/20 – (Poder Executivo) - Autoriza o 

Poder Executivo Municipal a abrir Crédito Suplementar no valor de R$ 764.849,30. 
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Dada a 2ª pauta. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Nenhum dos vereadores se 

pronunciaram. 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 dezessete horas e trinta 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. 

 

 


