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ATA Nº 006/2020 – 5ª SESSÃO ORDINÁRIA – 24/MARÇO/2020 – Ao vigésimo  

quarto dia do mês de março 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 / PTB / REPUBLICANOS / PT / MDB.  

GRANDE EXPEDIENTE: Ver. Renato Machado / Ver. Guilherme Mota / Ver. Paulo 

Vargas / Ver. Jocelino Rodrigues / Ver. Mateus Marcon / Ver. Antonio Alves / Ver. 

Rodrigo Aveiro / Ver. Alexsandro Ávila / Ver. José Rosales / Ver. Ildo Maciel da Luz e 

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

Alexsandro Ávila / Ver. Mateus Marcon / Ver. Rodrigo Aveiro / Ver. Guilherme Mota / 

Ver. Jocelino Rodrigues / Ver. José Rosales / Ver. Renato Machado / Ver. Leonardo 

Vieira / Ver. Antonio Alves e Ver. Paulo Vargas. EXPEDIENTE: Foi feita a leitura do 

Boletim nº 006/2020. COMUNICAÇÃO DE LIDERANÇA: Ver. Alex Ávila - Saudou 

a todos presentes, e falando que este canal é muito para isso, aqui vocês que estão 

acompanhando vendo os vereadores alguns sentados e outros sentados aqui 

acompanhando a sessão o que mais me deixa mais surpresas que os vereadores que 

estão sentados na nas poltronas são vereadores da situação em que defende a base do 

governo que defende as ações do governo e hoje  eu não quero criticar, mas eu quero 

fazer um alerta, os vereadores estão preocupados com a saúde deles, com toda razão, 

mas eu tive ali muito tempo aquele ali do centro e eu vi as pessoas aclamando, 

aguardando com tosse com febre sem máscara, do lado dela, outro rapaz tinha passado 

na triagem com febre menos de um metro do outro lado ou uma senhora com o neném 

no colo bebê  de 5 ou 6 meses ela estava amamentando o bebê ali   sem uma, proteção, 

num posto de saúde que tinha que ter total prevenção. Isso me revolta muito, pelo 

secretário da saúde por não ter nenhuma atitude uma vergonha compare o nosso 

município com o município de canoas, compare o nosso município com o município de 

Santa Cruz ,todos estão fazendo estrutura de campanha para atender a população todos 

estão se organizando , o nosso montou  duas coberturas lonas cobertas nos fundos do 

posto que alaga o carro de baixo , servindo de estacionamento para os carros , não tem 

uma preocupação com a secretaria de saúde no nosso município está um caos tá previsto 

para semana que vem se realmente se tiver uma epidemia no nosso município vai ser 

um caos  porque não está tendo prevenção eu cobrei isso do secretário na segunda feira  

e continua o mesmo jeito Isso é preocupação de todos nós estamos se realmente aqui 

para defender a população é o nosso compromisso fiscalizar mais uma andorinha  não 

faz verão, todos tem que sair para rua, todos têm que assumir o compromisso como 

vocês estão tendo de sentar um longe do outro  tem que  ter tempo de ir lá no posto de 

saúde  sentar um longe do outro Tem que tentar ir lá no posto de saúde eu fui lá agora 

antes de vir para cá já tinha ido lá no sábado voltei a cobrar na segunda e hoje 

novamente fui ali e cobrei o pessoal que chega com ciúme sintomas é lamentável eu 

tenho que vir aqui falar isso vamos esquecer cor partidária siglas partidárias vamos 

esquecer eleição temos que junto se unir e procurar o melhor atender pessoa eu 

conversei com aquela equipe que que tá demorando 3 horas para atender as pessoas ali 

no pronto atendimento a equipe continua na mesma ontem eu fui ali pela manhã não 

tinha pessoal da limpeza para fazer higienização hoje só tem até às 6 horas a noite toda 

não tem pessoas para fazer higienização para fazer no posto vocês acham que não tem 

que se preocupar olha quanto à estrutura estão montando em Canoas vocês acham tem 

que ter prevenção já as estruturas já era para estar acontecendo na outra fala minha eu 

vou voltar um áudio do me meia motorista que continua trabalhando levando foi 

procurar o secretário para tomar uma injeção que estava preocupado olha a resposta do 
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secretário que ele deu .GRANDE EXPEDIENTE: Ver. Guilherme Motta : Saudou a 

todos presentes nós enfrentamos a economia mundial ela padece nos próximos dias 

serão ainda as piores sabemos da necessidade dos Comerciantes dos empresários dos 

pequenos  comerciantes daqueles trabalhadores e trabalhadoras que também necessitam  

e informais sabemos também que a nossa saúde  as grandes potências mundiais dos 

Estados Unidos Itália Espanha entraram no chamado colapso a procura será assim maior 

do que a oferta e aqui eu quero fazer menção honrosa ao padre italiano que faleceu 

ontem, quando optou por dar o seu respirador para um paciente mais jovem que 

possivelmente se Deus quiser  manter a sua vida. Nosso município está fazendo sim a 

sua parte o decreto 025 e todos os decretos anteriores estabeleceram as normativas do 

Ministério da Saúde Ministério esse que apesar de  não concordar com a atitude do 

presidente  não achar que é um presidente competente mas sou obrigada a tirar o chapéu 

para o ministério da saúde que tem feito um trabalho em equipe essa mais diversas 

correntes de pensamentos políticos do nosso país. O nosso  município ao contrário de 

outros municípios com casos assintomáticos está conseguindo manter as pessoas sobre a  

quarentena mas eu tenho certeza se continuarmos que todas as medidas tomadas no 

decreto 25 que está nesta casa ontem eu fiz uma laive explicando item por item é assim 

que nós vamos conseguir avançar dentro dessa contingência esse isolamento social é 

necessário contra o corona vírus  CONVID 19 a câmara de vereadores está fazendo sim 

a sua parte ainda que sabemos que não adianta nós saímos para rua com a orientação 

dos médicos com orientação do Ministério da Saúde que fique em casa não vai mudar a 

situação, é importante nós como vereadores aqui apreciar as matérias que são os 

responsabilidade nossas como, contratações de enfermeiros que está na casa que todos 

os vereadores vão aprovar a liberação de mais recursos seiscentos tantos e vinte mil 

reais , para a saúde que eu acredito deverá  ser votado sim, senhoras e senhores essa 

casa me orgulha muito de fazer parte e respeito cada um colega vereadores,  e  tenho 

certeza dentro de serenidade nós vamos conseguir atingir todos os objetivo estabelecido 

pelo  Ministério da Saúde  no momento não é de alarmar é de acalmar a população tem 

que entender que a serenidade será principal alinhada nesse momento, vamos ter calma, 

a quarentena que todos aqui devem estar fazendo, os que não tiverem fazendo façam por 

uma determinação federal a quarentena é uma determinação legal que tem ensinado 

muito a população , 15 dias que muitos estão em casa  por uma ironia do destino o 

nosso planeta está respirando o nossos Rios estão  ficando mais limpos e certamente nós  

nesse período estamos convivendo mais com os filhos com a esposa  Espero que a 

esperança seja o nosso combustível que esse  novo mundo que surgirá depois do 

CONVID 19  seja melhor de esperança. Ver. Paulo -Saúdo a todos presentes, fico aqui 

civilizado triste em ver que o mundo está em colapso, o mundo está clamando pelo 

amor, por compreensão, não por discussão as pessoas estão perdidas clamando por  

socorro procurando o poder público para que auxilie, para que não vire as costas, para 

que faça o máximo possível para atender humanidade carinho e respeito. Fico eu 

abismado de tanta maldade em redes sociais, asneiras, mentiras falando desse vereador 

um homem de 58 anos e 27 anos de serviço, eleito por essa cidade, o sexto vereador 

mais votado dessa cidade por respeitar a comunidade, lutar por a sua saúde, lutar por 

suas causas e no entanto me deparo com uma administração hipócrita suja que usa uma 

rede social para manchar e denegrir a imagem que muito atua em benefício e auxílio 

dessas pessoas , tenho amor, carinho e respeito. Jamais colocaria o dedo na cara de 

alguma pessoa, talvez num gesto de indignação que tive porque uma colega fez uma 

postagem clamando e pedindo para o executivo municipal se comporta-se 

solidariamente com os servidores porque só tiraram seus direitos até hoje. Tiraram 

insalubridade sobre as horas extras, tiraram agora recentemente a produtividade dos 
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servidores, uma mulher postou uma porcaria de Novo Hamburgo que os vereadores 

votaram a favor para vender a nossa saúde para o executivo e essa pessoa me ofendeu e 

quem não conhece compra. Esse acontecimento aconteceu ontem dia 23, eu falei para 

essa pessoa que um dia você porque nesse governo não tenho voz, esse governo se faz 

diferente do que eu esses vereadores pedem para a comunidade. Não se tem 

humanização dentro da secretaria da saúde por partes de muitos servidores. Pedi para 

que atendesse 4 pessoas, para troca de receitas. E pedi para a coordenadora geral 

explicar para as pessoas que não iam trocar as receitas, foi só isso que eu fiz. Pessoas 

que me conhecem jamais diriam que eu sou machista, que não respeito mulheres, eu 

respeito pessoas, estou a 27 ano dentro do município e não me respeitam. E essa pessoa 

que me difamou em rede social estava em estágio probatório e nossa queria prefeita foi 

lá e colocou ela como coordenadora da saúde do município e isso é uma vergonha que 

estamos passando. Ver. Joselino -  Saúdo a todos presente, vou falar um pouco mais 

sobre o corona vírus que abalou o mundo não existe sistema de saúde no mundo que 

está preparado para o corona vírus alguns países conseguiram estão conseguindo 

trabalhar combater com a colaboração do povo não tem como nós comprar o nosso  país 

com Alemanha não tem como mas nós não podemos fazer vista grossa como a Itália fez, 

está pagando por um preço muito alto e agora você imagina o Brasil como nosso o 

tamanho é praticamente hoje nós temos que colaborar é um momento sim te esquecer 

cor partidárias, é um monto sim esquecer eleições, sim de nos unirmos é um momento 

sim de nos unimos e o que nos propomos lá atrás vereadores as decisões aqui na câmara 

foram tomados sim o pessoal que está em casa trabalhando esse pessoal não está à toa 

em casa esse pessoal está organizando as sessões o pessoal da câmara não vai trabalhar 

parar imagina nós iremos deixar oitos projetos importantes da saúde não a como mais 

cuidados nós vamos manter como hoje para proteger essas pessoas nos pedir a 

compreensão e a colaboração de todos fique em casa eu não poderia deixar de agradecer 

e teve a contratação de enfermeiro a secretaria Porque apesar de acharmos enfermeiro 

técnico e médico não são super-heróis são seres humanos também e tem uma família em 

casa e também adoece e muitos depende e muitos tem que se deslocar e também não 

vou botar ficar 30 15 30 40 dias prestando atendimento no posto de saúde sem a 

colaboração da comunidade sem a colaboração do serviço público em si a gente tem que 

agradecer sim levantar a sua voz lá atrás mas que hoje teve a necessidade que move esse 

Brasil afora aí que tem 40 50 dias longe de casa posto de combustível que fica disposto 

o dia todo os caixas do supermercado da padaria a preocupação de muitos donos de 

supermercados alguns não teve todos com seus funcionários parados a população perde 

também muito então a essas pessoas que estão colaborando o meu muito obrigado e fica 

um pedido para o povo de Nova Santa Rita colaborarem se não precisar sair com o certo 

gente fica em casa muito obrigado e uma boa sessão. Ver Antonio Alves- Saúdo a todos 

presentes, eu quero falar nesses passos sobre o espaço sobre o seminário tivemos na 

empresa da pesa a respeito do meio ambiente e paletes foi um excelente um evento 

muito importante para mim para área da saúde todos os cuidados que o município deve 

ter ali falou a Angélica ela fez um estágio uma um estágio na empresa uma central de 

resíduos no grande Porto em Portugal como se trabalhar com gás e ficar são de gás 100% 

do resíduo e eu quando tive em Portugal eu tive lá nessa Central de 18 municípios um 

trabalho fantástico nessa obra de resumos de insumos toda a proteção ao meio ambiente 

por isso é minha dedicação no expediente de hoje e coloca à disposição dos interessados 

e parceria quanto o funcionamento de gás e ficar são de resíduos orgânicos do nosso 

município é uma forma que tem que aprovar o projeto de todos os países de mais 

completas de fazer o melhor e o melhor a nossa natureza seja protegido desde já eu 

quero pedir para os colegas vereadores que um dia seja aprovada a indicação meu muito 
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obrigado. Ver. Rodrigo Aveiro - Saúdo a todos os vereadores presentes eu venho essa 

tribuna  agradecer todos agentes da saúde as que trabalham na área como médicos 

coordenadores pessoal da higienização pessoal também da iluminação porque tive uma 

atitude  correta com esse decreto  para escola esse cuidado é importante também quero  

destacar aqui meu repúdio algumas atitudes alguns vereadores na questão da cobrança 

servidores com falta de respeito aos servidores que tem acontecido que tem chegado 

aqui o nossos ouvidos também são eles são eles a nossa esperança são eles que vão dar 

o nosso atendimento lá  no posto são, eles que tem família são eles que a gente tem que 

pensar no lugar, deles a não ser para tia e carinho  ,quero saudar toda esse pessoal da  

área da saúde no município. Com certeza o município está assim, o processo pode ser 

bem maior e nós Vereador devemos fazer pelo nosso município o nosso legado aqui na 

Câmara aprovando fiscalizando os projetos que vem aqui para cá agora como está sendo 

feito a suplementação para a área da saúde e assistência social nossa parte legal adianta 

nós ir para lá para frente do posto gritar brigar botar máscara exigir como se ninguém 

tivesse fazendo nada como se o secretário eu tivesse de braço cruzado como a prefeito 

tivesse de braços cruzados a gente não deve partir para esse lado da política leviana não 

acrescenta nada mesmo nada para população hoje mesmo estou correndo principalmente 

aquelas pessoas que estão lá no posto de saúde que estão lá no CRAS então lá na parte 

da administração de frente a gente não deve sair falando é um momento de construção 

com diálogo de calma. Sem pressão sem agressividade sem botar o dedo na cara de 

ninguém sem querer ser mais, que ninguém todos aqui tem as suas falhas, eu quero 

colocar para vocês Deus que veio baixando esse decreto da esfera federal estadual e 

agora municipal eu também sou da área de risco tem uma unidade baixa tomo 

medicamento para imunidade baixa semana passada na quarta-feira eu estava no 

hospital de clínicas de Porto Alegre onde é o focos maiores que está desenvolvendo está 

sendo levado para lá a médica nos passou uma orientação a máscara é só para quem está 

com vírus ou tem algum sintomas ou se a gente tem ou se a gente tem o vírus a gente 

não deve tá usando a máscara é só para a gente lave bem as mãos um sabão detergente 

comum e o álcool gel as pessoas botam de tudo ninguém respeita ninguém 70% não é 

hora de criticar estão falando horrores não respeito siglas partidárias a política sempre 

foi feita de uma maneira bem diferente eu acredito vai mais uma vez ao meu repudio 

aqui ao meu o pessoal que tá pegando pesado com o pessoal da Saúde Secretaria da 

Saúde o meu respeito 1 uma boa sessão a todos. Ver. Alexsandro Ávila - Senhor 

presidente uso mais uma vez o espaço da tribuna respeito Vereador pedal que veio aqui 

deu a sua opinião mas não esquecendo vereador o senhor está aí com fiscalizadora o 

será o primeiro está na rua com seu equipamento de proteção lutando para fiscalizar o 

posto de saúde atitude do secretário eu lhe digo isso aí porque eu recebi no meu telefone 

encaminhado ao promotor de justiça de canoas ou vice-presidente do conselho estadual 

de saúde ações emergenciais contra epidemia corona vírus do município de Nova Santa 

Rita que aqui tem várias atitudes que deveriam ser tomadas pelo secretário e não foram 

tomadas daqui foi encaminhada que foi encaminhada para o vice-presidente de conselho 

estadual de saúde por que o município não tomou ainda e foi notificado lá no ministério 

público eu não tô eu não tô enxergando cor parte da tarde eu estou fiscalizando o que é 

o que está acontecendo no nosso município que até agora não foi feito ele pede 

paciência quando eu vou perguntar do toldo não instalaram todo na frente do Centro que 

foi feito estacionamento de carro não foi feito nenhuma estrutura para separar para dar 

atenção as palavras que são usadas nessa tribuna que não seja torcidas com respeito total 

com cada pessoa que está na área de saúde cartão vermelho para o secretário para o 

pessoal que tem a responsabilidade que tem que dar responsabilidade para aquele 

pessoal que tá ali para atender a presencial da estrutura para aquele pessoal que para 



                                                                                                                                                                                                                                                                      5 

qualquer vereador a notificação para o vice-presidente encaminhou para NP de canoas 

pedindo que organize até o centro de especialidade tá sendo montado as peças estão ali 

podendo ser usado e não foi montada nenhuma estrutura estão esperando por canoas os 

outros municípios estão fazendo toda prevenção tão mostrando para comunidade e o 

nosso município de braços cruzados eu quis botar um áudio aqui que esse caminhoneiro 

que foi conversar com o secretário não tu não te preocupa nós estamos dois isso é 

resposta que se dá para um cidadão isso é a hora de se unir sábado Eu liguei para o 

secretário Rodrigo Battistella fiquei à disposição estão de parabéns pessoal da defesa 

civil mas estão trabalhando de 3 a equipe tem que ser maior atenção tem que ser maior a 

preocupação tem que ser três vezes mais eu gostaria muito de chegar aqui agora foi 

montada uma estrutura o pessoal tá buscando atendimento as pessoas as pessoas que 

estão com vírus estão sendo vendido com vírus separada isso não Pessoal tá esperando 3 

horas 4 horas mas agora não é momento de cobrar e nem criticar agora é hora de União 

mas não desse jeito eu disse para o secretário eu era para ser mas eu sou totalmente 

contrária mas que parceria é essa o secretário não pode ter crítica e nem cobrança 

porque a população vai se virando porque nós estamos dois meses adiantado aonde pelo 

amor de Deus atenção e prevenção. Ver. José Rosales - Saudou a todos presentes, quero 

dizer que nesse momento que nós estamos passando e não é Nova Santa Rita não é o 

Rio Grande do Sul não é o Brasil é o mundo essa pandemia desse vírus que vem 

apertando aí o povo o povo do mundo todo eu acredito que esse momento tem que ser o 

momento de respeito recuperar todos sim tem que respeitar os vereadores administração 

e respeitar também os servidores público, eu quero dizer que a nossa prefeita que esta 

administração está fazendo possível para que nós saia livre desse mal que está nos 

afligindo nosso mundo, quero dizer que através desse decretos que fez dos decreto 25 

que é preciso parar tudo como se diz tem que ir para casa eu tenho pensado nos 

trabalhadores na iniciativa privada tenho conversado com administradores e 

empresários das empresas e todo mundo tá preocupado sim em cada um tem que fazer 

sua parte ontem o secretário Rodrigo Battistella foi esclarecer muito bem esclarecido o 

decreto ou 25 que nós estávamos preocupado porque nós temos que dar a resposta para 

a população Ficou bem claro do que é preciso que é necessário nós fazer nós adianta nós 

vir aqui que não tem que usar máscara que não tem que usar gel o álcool gel não adianta 

nada tudo adianta sim inclusive o vinagre é preciso que nós faça a nossa parte  e cada 

vereador é responsável e cada um faz do seu jeito, quero deixar aqui um fraterno abraço 

ao pessoal da Saúde que está trabalhando sua própria vida para defender para defender 

as nossas vidas e a vida da nossa população assim como o pessoal da segurança pública 

e da Defesa Civil tá fazendo a sua parte e aí é isso que nós temos que fazer nós não 

temos que crer criticar Se der alguma coisa errada a legislação vai ter que pagar sim é 

fácil denunciar no ministério público mas é preciso é preciso que nós apure os fatos não 

dá para nós chegarmos aqui foi denunciado no Ministério Público que não o município 

não foi não fez que estava sendo feito muito obrigado e um grande abraço’. Ver. Ildo 

Maciel da Luz- saúda a todos presentes, Eu gostaria de comentar aqui a questão que 

está atingindo o nosso país o mundo inteiro do corona vírus que para nós é um momento 

muito difícil como falou os vereadores daqui é uma demanda muito grande uma 

empreitada muito difícil principalmente para as pessoas que fazem parte da área da 

saúde eu queria dizer, Vereador Leonardo, como muito bem falou vereadores aqui que 

não é problema só de Nova Santa Rita é um problema mundial mais  colega Zé Rosales 

nós temos que fazer uma reflexão por quê aparecer uma doença Colocasse os 

governantes colocasse a mão na consciência nós somos quem é em lembrado aqui foi 

congelado por 20 anos a educação recursos da educação para a saúde e para a educação 

para saúde e  segurança pública, se nós temos que lembrar quem é que lembrou e quem 
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aprovou essas lei de congelamento, eu também quero repudiar atitude do Presidente da 

República onde nosso povo brasileira passa por dificuldades e precisa de atendimento 

de apoio onde eu apoio o presidente ontem assinou o decreto suspendendo o pagamento 

de salário de trabalhador do nosso país e logo após viu que tinha cometido um grande 

erro grave outro atrás então é nesse intuito eu como Vereador dessa caso mais uma vez 

eu sou solidário sim essa popular da população sou solidário sim a esses profissionais 

da área da saúde a sua saúde a sua saúde e a sua família ele trabalha ele volta a sua casa 

tem a sua esposa ou a sua esposa seu esposo tem seu filho eu quero dizer que estamos 

num momento muito difícil nós temos que nos resguardar assim a população merece 

esse resto peito e o repúdio essas pessoas que ficam nas redes sociais criticando é um 

momento de nós nos unirmos esqueceres cores partidárias nós sim notarmos em prol da 

segurança da nossas vidas muito obrigado a todos. ORDEM DO DIA: Ver. José 

Rosales - Solicitou a inclusão de sete Requerimentos: 1º Requerimentos – Que seja 

incluído nas Ordem do Dia, da sessão ordinária do dia 24 de março de 2020, o Proj. de 

Lei nº 005/2020, de autoria do Poder Executivo. Aprovado por unanimidade. 2º 

Requerimento - Que seja incluído na Ordem do Dia, da sessão ordinária de 24 de 

março de 2020, o Proj. de Lei nº 005/2020, de autoria do Poder Executivo. Aprovado 

por unanimidade. 3º Requerimento – Que seja incluído na Ordem do Dia, da sessão 

ordinária do dia 24 de março de 2020, o Proj. de Lei 009/2020, de autoria do Executivo. 

Aprovado por unanimidade. 4º Requerimento – Que seja incluído na Ordem do Dia, da 

sessão ordinária do dia 24 de março de 2020, o Proj. de Lei 010/2020. Aprovado por 

unanimidade. 5º Requerimento - Que seja incluído na Ordem do Dia, da sessão 

ordinária do dia 24 de março de 2020, o Proj. de Lei 010/2020. Aprovado por 

unanimidade. 6º Requerimento - Que seja incluído na Ordem do Dia, da sessão 

ordinária do dia 24 de março de 2020, o Proj. de Lei 012/2020. Aprovado por 

unanimidade. 7º Requerimento - Que seja incluído na Ordem do Dia, da sessão 

ordinária do dia 24 de março de 2020, o Proj. de Lei 013/2020. Aprovado por 

unanimidade.  PROCESSO Nº 1738/2019 - PROJ. LEI Nº 038/19 (Poder Executivo) - 

Autoriza o Poder Executivo a conceder o uso oneroso do Centro de Eventos do Parque 

Olmiro Brandão. Em discussão: Rejeitado por 7 X 3.  PROCESSO Nº 1844/2019 - 

PROJ. LEI Nº 068/19, de origem Legislativa - Dispõe sobre o manuseio, utilização, 

queima e soltura de fogos de artifício e artefatos pirotécnico.  Aprovado por 

unanimidade. PROCESSO Nº 046/2020 (Poder Executivo) - VETO TOTAL AO PROJ. 

LEI Nº 067/2019 de origem legislativa o qual Estabelece obrigatoriedade de colocação 

de placas em obras públicas paralisadas, contendo a exposição dos motivos da 

paralisação. Veto rejeitado por 7 X 4. PROCESSO Nº 047/2020 (Poder Executivo) - 

VETO TOTAL AO PROJ. LEI Nº 069/2019 de origem legislativa o qual Disciplina a 

colocação de placas explicativas em obras públicas no Município e dá outras 

providências. Veto Rejeitado 8 X 3. PROCESSO N° 2040/2019 – PROJ. LEI. N° 

041/2019 (Poder Executivo) – Dispõe sobre normas relativas a livre iniciativa e ao livre 

exercício de atividades econômicas e disposições sobre a atuação do Municipio como 

agente normativo e regulador e dá outras providências. Ver. Renato solicitou o pedido 

de vistas. Acatado. PROCESSO N° 130/2020 – PROJ. LEI Nº 002/2020 (Poder 

Executivo) Altera dispositivos na Lei nº 777/06 que dispõe sobre o regime próprio de 

Previdência Social dos Servidores efetivos do Municipio e Lei nº 88/93 Estatuto dos 

Servidores Públicos do Municipio de Nova Santa Rita. Aprovado por unanimidade. 

PROCESSO N° 132/2020 – PROJ. LEI Nº 005/2020. (Poder Executivo) Autoriza o 

poder Executivo Municipal a Abrir credito especial no valor de R$ 58.000,00. Ver. 

Renato solicitou o pedido de vistas. Acatado. PROCESSO Nº 210/2020 – PROJ. LEI 

Nº 008/2020. (Poder Executivo) Concede revisão geral na remuneração dos servidores 
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públicos do municipio. Aprovado por unanimidade. PROCESSO Nº 226/2020 – PROJ. 

LEI Nº 009/2020 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar servidor por 

prazo determinado. Aprovado por unanimidade. PROCESSO N° 222/2020 – PROJ. 

LEI Nº 010/2020 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar servidor por 

prazo determinado. Aprovado por unanimidade. PROCESSO N° 223/2020 – PROJ. 

LEI Nº 011/2020 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir credito suplementar 

no valor de R$ 656.261,24. Aprovado por unanimidade. PROCESSO Nº 224/2020 – 

PROJ. LEI Nº 012/2020 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir credito 

suplementar no valor R$ 47.178,06. Rejeitado por 6 X 4. PROCESSO DE LEI Nº 

013/2020 – PROJ. LEI Nº 013/2020. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir 

crédito suplementar no valor de R$ 64.410,00. Aprovado por unanimidade. 

INDICAÇÕES: Ver. José Rosales - No sentido de que o Poder Executivo providencie 

a instalação de uma academia ao ar livre no espaço existente na Rua da Igreja, bem 

como, uma praça com brinquedos e bancos, no bairro Berto Círio. Adiada a votação 

para próxima sessão ordinária. Ver. Ildo Maciel da Luz - No sentido de que o Poder 

Executivo, juntamente com a Secretaria do Meio Ambiente promova o Dia do Descarte 

Correto do lixo no Município. Adiada a votação para próxima sessão ordinária. Ver. 

Paulo Vargas - No sentido de que o Poder Executivo elabore projeto de que o IPTU 

arrecadado seja destinado a obras de melhorias e regularização fundiária em seu bairro 

de origem. Adiada a votação para próxima sessão ordinária. Ver. Paulo Vargas - No 

sentido de que o Poder Executivo determine o aumento do número de vagas em 

escolinhas de educação infantil em nosso Município. Adiada a votação para próxima 

sessão ordinária. Ver. José Rosales - No sentido de que o Poder Executivo, junto a 

empresa vencedora da licitação, inicie o mais breve possível, a obra de pavimentação da 

Rua Pastor Júlio Adão Michel e o trecho da Rua Volta Grande, Comunidade 

Vasconcelos Jardim, Bairro Califórnia. Adiada a votação para próxima sessão ordinária. 

Ver. Rodrigo Aveiro - No sentido de que a secretaria competente execute uma obra de 

nivelamento no entroncamento da Av. Getúlio Vargas com a Rua A, bairro Berto Círio. 

Adiada a votação para próxima sessão ordinária. Ver. Rodrigo Aveiro - No sentido de 

que a secretaria competente estude a possibilidade de alargamento da curva na Av. 

Getúlio Vargas entre o prédio da Polícia Civil e o mercado Rede Polo, bairro Berto Círio. 

Adiada a votação para próxima sessão ordinária. Ver. Mateus Marcon - Solicitando a 

secretaria competente a colocação de uma placa PROIBIDO COLOCAR LIXO, onde 

encontra-se acúmulo de lixo na rua dos Fragas, bairro Sanga Funda. Adiada a votação 

para próxima sessão ordinária. Ver. Antônio Alves - No sentido que a secretaria 

competente analise a possibilidade de fazer o cercamento da sub estação de esgoto do 

Loteamento Popular, na rua do Ipê com a rua 11 de Abril, bairro Berto Círio. Adiada a 

votação para próxima sessão ordinária. Ver. Jocelino Rodrigues - No sentido que a 

secretaria competente realize a pavimentação com PAV´s, na rua 11 de Abril entre a rua 

20 de Março e a rua A, bairro Berto Círio. Adiada a votação para próxima sessão 

ordinária. Ver. Renato Machado - Solicitando à secretaria competente que efetue 

roçada na Rua dos Bloedow, bairro Morretes. Adiada a votação para próxima sessão 

ordinária. Ver. Renato Machado - No sentido de que a secretaria competente veja a 

possibilidade de instalação de uma câmera de monitoramento no final da rua das 

Laranjeiras, na praça pública municipal João Corrêa Flores, loteamento Jardim Santa 

Rita, bairro Centro. Adiada a votação para a próxima sessão ordinária. Ver. Leonardo 

Vieira - No sentido de que a Empresa Corsan, analise a viabilidade de fazer um teste 

microbiológico e físico-químico, da água fornecida aos moradores de Nova Santa Rita, 

para comprovar a potabilidade da água. Adiada a votação para a próxima sessão 

ordinária. Ver. Leonardo Vieira - Solicitando à secretaria competente, a possibilidade 
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de fazer um convenio com governo do Estado, para que a responsabilidade, a 

administração financeira e operacional dos anos iniciais do ensino fundamental da 

E.E.E.F. Barão de Teresópolis, bairro Morretes, seja transferida para o município de 

Nova Santa Rita. Adiada a votação para a próxima sessão ordinária. Ver. Alexsandro 

Ávila - No sentido de que a secretaria competente estude a possibilidade de pavimentar 

na Av. Santa Rita, o Beco 01 D, bairro Centro. Adiada a votação para a próxima sessão. 

Ver. Alexsandro Ávila - No sentido de que seja retirado o poste onde encontra-se a 

Câmara de monitoramento de segurança, na esquina da rua Lourenço Záccaro com a rua 

Juvenal Machado, bairro Centro. Adiada a votação para a próxima sessão. 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 2ª 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 2ª 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 2ª 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 2ª pauta. 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 e 

uma horas e cinco 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. 

 

 


