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ATA Nº 012/2020 – 11ª SESSÃO ORDINÁRIA – 02/JUNHO/2020 – Ao segundo 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 primeira 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 / MDB / REPUBLICANOS / PTB / PT.  GRANDE 

EXPEDIENTE: Ver. Alexsandro Ávila / Ver. Jair de Oliveira / Ver. Ildo Maciel da Luz / 

Ver. Renato Machado / Ver. Mateus Marcon / Ver. Rodrigo Aveiro / Ver. Leonardo Vieira 

/ Ver. Jocelino Rodrigues / Ver. Paulo Vargas / Verª. Ieda Bilhalva e Ver. Guilherme Mota. 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Ver. Guilherme Mota / Ver. Jair de Oliveira / Ver. Renato 

Machado / Ver. Paulo Vargas / Ver. Jocelino Rodrigues / Verª. Ieda Bilhalva / Ver. Rodrigo 

Aveiro / Ver. Ildo Maciel da Luz / Ver. Mateus Marcon / Ver. Alexsandro Ávila e Ver. 

Leonardo Vieira.  EXPEDIENTE: Foi feita a leitura do Boletim nº 012/2020. 

COMUNICAÇÃO DE LIDERANÇA: Ver. Leonardo Vieira - Saudou todos os 

presentes. Ontem eu tive respeitando toda essa situação de pandemia distanciamento 

social estive conversando fazendo uma vídeo chamada com o nosso querido amigo vice-

prefeito e pré-candidato a prefeito Cesar do banco que eu não poderia deixar de vir aqui 

hoje e deixar de transmitir um fraterno abraço que ele mandou que todo mundo sabe que 

ele é um cara muito carinhoso e gosta de sempre transmitir muita força e muita fé para 

todos então pediu que eu pudesse viesse aqui hoje transmitido esse abraço lebrão a todos 

vocês, pediu para agradecer oração que todos fizeram para ele quando ele estava no 

momento muito difícil, hoje graças a Deus se restabeleceu muito bem. Se puxando na 

fisioterapia, porque 2021 ano de eleição, ano que promete muito trabalho, muita 

caminhada e se Deus quiser o nosso César vai estar na peleia lebrão, porque a gente 

acredita no futuro de humanizar o atendimento, o servidor público e valorizar o pessoal 

que tá na linha de frente na saúde, professores e assim o PDT vamos trabalhar para seguir 

firme sim, melhorando o que pode ser melhorando e buscando sempre o melhor para 

todos, muito obrigado a todos e uma boa sessão. Ver. Rodrigo Aveiro - Saudou a todos 

os presentes. Venho mais a cargo de informação para a população e para quem não está 

sabendo hoje foi iniciada as obras de construção da UBS no bairro caju e tanto se falou 

aqui nessa casa e que tanto se esperava para aquela comunidade. Acredito que vai ajudar 

muito aquelas famílias do bairro Caju, Maria José, Maria Rita e entre outros naquela 

região. É avanço muito importante da saúde do município assim como já foi feito em 

outros bairros, eu sei que temos muitos desafios ainda para serem conquistados, mas 

administração não mede esforços, está de parabéns e espero que essas obras termine logo, 

assim como a semana passada já inauguramos à UBS Adão Preto, Nova Santa Rita está 

de parabéns está dando passos largos na saúde do nosso município e uma boa sessão a 

todos. GRANDE EXPEDIENTE: Ver. Renato Machado - Saudou todos os presentes, 

infelizmente ainda continuamos só pelo meio das redes sociais, ainda a câmara não 

funciona abertamente e nós estamos acostumados com calor humano das pessoas que vem 

nos prestigiar e acompanhar o trabalho dos colegas vereadores e para um assunto só quero 

voltar um pouquinho a um pedido um projeto de lei que foi aprovado por essa casa em 

2014 que diz respeito o período de poda no município que começou em 1º de Maio e vai 

até 31 de agosto e ficamos sabendo também que a partir de ontem que a secretaria de 

obras voltou a normalizar o horário, em horário de reduzido das 8 horas às 14 horas que 

dá oportunidade que as pessoas possam fazer as suas podas. Aproveito para falar que a 

lei é bem clara, fala que muitos podem achar que faz a poda da árvore e deixa os galhos 

dentro do pátio, mas não tendo que deixar o pátio disponível não atrapalhando a calçada, 

já surgiu algumas perguntas com relação a isso para cortar a árvore dentro de pátio. Nós 

sabemos aqui tem algumas árvores que colocam em risco algumas residências, mas 
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sabemos também que tem que ter um processo de licença ambiental no período da poda 

a suplementação da árvore muitas vezes tendo que envolver a RGE ou a Defesa Civil, 

mas quando é um processo mais minucioso mas mesmo assim é preciso ter uma 

autorização ambiental, então aquelas pessoas que estão perguntando sobre as podas de 

árvore, projeto de lei que é de competência do município de fazer o recolhimento das 

folhas do pátio que não fique atrapalhando a calçada e se faz por e-mail com o setor do 

protocolo a solicitação da autorização do recolhimento, sem custo nenhum para os 

moradores. Então vamos aproveitar que a secretaria de obras voltou normal não com 

horário de 8h, mas com horário das 8h até as 14 horas e aproveitar e solicitar, pois, há um 

prazo legal que é de 1º de maio até dia 31 de agosto. Mas também não adiantaria fazer a 

poda e deixar os galhos sem recolher, mas agora com a volta da secretaria de obras é de 

competência do município recolher esses Galhos. Obrigado. Ver. Rodrigo Aveiro - 

Saudou todos os presentes. Quero fazer aqui um esclarecimento ao nosso amigo vereador 

Paulinho da Ambulância que vem fazendo um trabalho bem bacana aqui no município 

como tenho acompanhado, eu quero te comunicar que a FEPAM nesta tua indicação, a 

Thonart já tem uma notificação desde março e o já o senhor pode entrar em contato com 

FEPAM e perguntar sobre os laudos, as notificações e a numeração do processo. Desde o 

ano passado eu venho acompanhando essa situação ali no bairro porque também esta 

demanda desse pessoal nos procurar, então busquei através da secretaria do meio 

ambiente, os fiscais que fizessem a fiscalização da empresa, onde eles encontraram 

algumas regularidades e apontaram. A FEPAM fez essa visita e acabou também 

notificando, então eles têm um tempo para se regularizar e acredito que devido essa 

pandemia e esse decreto estadual esses prazos foram estendidos. Inclusive na semana 

passada eu tive em contato com o pessoal solicitando agilidade e foi o que eles me 

passaram e eu também se o senhor quiser através do nosso gabinete lhe posso te passar 

essas informações para o senhor também possa estar contribuindo com a comunidade e 

com essa demanda lá do bairro. Então eu quero agradecer aí e uma boa sessão a todos.Ver. 

Paulo Vargas - Saudou todos os presentes. Minha fala hoje em forma de agradecimento 

ao seu Moacir Serpa que solidariamente ao meu pedido e dos vereadores também, pois é 

uma continuidade pelo serviço que ele prestou essa semana passada, por ontem no bairro 

Califórnia com algumas demandas que foram chegando a nós para melhorar aquelas ruas, 

venho aqui agradecer e com a relação que ao que vereador pedal falou, a Thonart é uma 

empresa histórica aqui na nossa cidade, uma empresa que merece todo nosso respeito e 

carinho. Por ali têm passado muitas pessoas do nosso município que trabalha ali, mas eu 

não sei o porquê que está algum tempo que essa empresa poluindo aquela região com 

resíduos, o vereador pedal já entrou com esse pedido e eu já é a segunda ou terceira vez 

que faço essa indicação. Já chegou também nas mãos do secretário irmão Toninho na 

época que era secretário e até agora não houve uma melhora nessa empresa e está 

prejudicando muito principalmente no que se diz respeito a respiração das pessoas ali em 

volta, porque esse resíduo tá contaminando as casas, a mão das pessoas, veículos e 

comprovadamente isso tem sido uma constante e não foi feito ainda manutenção pois eles 

queimam resíduos, então muito obrigado pela contribuição vereador Pedal e é isso aí que 

os vereadores tem que fazer é pedir atender demandas da comunidade e trabalhamos para 

todos cidade para todo município tudo que chega em mim eu procuro de uma certa forma 

resolver e se não resolver pelo menos dar um retorno aquela pessoa que me pediu e assim 

eu tenho feito. Uma boa sessão a todos e obrigado. Verª. Ieda Bilhalva - Saudou todos 

os presentes. Estamos numa semana típica que no meu costume estaríamos numa semana 

com muita atividade no município, atividade de educação ambiental que nós fizemos nas 

escolas, nas comunidades e envolvendo o que se pode e muitas vezes envolve comunidade 

e maioria das vezes as escolas. Infelizmente esse ano não vai ser possível ter atividades 
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ambientais, mas isso não justifica que nós não façamos a nossa parte. Falamos tanto da 

necessidade de deixar o planeta melhor para nossos filhos, mas podemos começar agora 

que estamos com os filhos em casa pensarmos na urgência sim de deixarmos filhos 

melhores para esse planeta já que agora vamos inverter um pouco os papéis já que nós 

estamos em casa e os filhos em casa vamos ajudá-los a separar o resíduo colocar o seco 

no que pode ser reciclável separado e fazer a nossa parte. Então quero deixar aqui minha 

contribuição. A natureza foi um objeto constante de estudo de indagações de filósofos 

seja pelo papel essencial do planeta e na vida humana, ou seja, pela relação do homem 

com ela. E as consequências da atuação interferência humana no meio ambiente é o que 

a gente está hoje visualizando, nós temos uma situação grave ambiental é de 

conhecimento de todos e parece que não se faz nada, se faz, alguém faz e sempre se 

procura fazer. Nós temos algumas palavras filosóficas, frases já conhecidos de muitas 

mas que eu não me canso de repetir “Se todos os insetos viessem desaparecer da terra em 

50 anos toda a vida do planeta desapareceria” mas incrível que pareça “Se todos os seres 

humanos desaparecessem hoje da terra em 50 anos todas as outras formas de vida 

floresceram” e isso é fato comprovado. Então fica um bom pensar e dia 5 de junho é dia 

mundial do meio ambiente e nós temos agora uma frase atual “Se as árvores dessem sinal 

de wi-fi muita gente iria plantar e cuidar delas mas como elas só dão oxigênio pouca gente 

se importa com isso” então fica bom pensar,  bom pensar para nós adultos. Que eu sempre 

falo que nós pagamos o preço por não ter educação ambiental na nossa época, pois a 

educação ambiental é um negócio moderno, mas ela é moderna porque se fez necessário. 

Então fica um bom pensar para nós para esse início do mês de junho. Boa noite. ORDEM 

DO DIA: INDICAÇÕES: Ver. Rodrigo Aveiro "No sentido de que o Poder Executivo 

realize o recapeamento no asfalto das ruas do Lot. Céu Azul, bairro Berto Círio". 

Aprovada por unanimidade. "No sentido que o Poder Executivo, entre em contato com a 

empresa Corsan para que realize reparos no asfalto, na Rua 11 de Abril na altura do nº 

816, no bairro Berto Círio". Aprovada por unanimidade. Ver. Renato Machado - "No 

sentido de que o Poder Executivo faça a substituição e o conserto dos brinquedos que 

forem necessários na pracinha na rua Primavera, bairro Califórnia. " Em discussão: Ver. 

Rodrigo Aveiro - Vereador Renato, eu escutando sua indicação em relação a substituição 

e conselho dos brinquedos da pracinha da rua Primavera do bairro Califórnia, com certeza 

eu acho importante que o município conseguiu conquistar esses vários espaços e praças 

aqui no nosso município. Mas deixo em nível de sugestão e o senhor também como 

colaborador do município do bairro que te apoiadores que pense também em criar um 

grupo para manter essas praças pois o executivo também na condição de equipe de obras 

ela não consegue dar essa atenção para todos esses espaços que existem no município e 

talvez nós conseguimos como vereadores possamos mobilizar essas comunidades dos 

bairros, esses locais para que nós possamos fazer essa manutenção, muitas às vezes é 

manter material bem pintado e alguma manutenção em corrente, parafuso e eu tenho 

costume digo por mim no bairro onde eu moro e na pedreira também eu tenho feito em 

algumas escolas quando tem oportunidade junto com o CPM e associações de bairro nós 

fizemos esses conserto dos brinquedos, acho que é importante a nossa contribuição como 

vereador e momo morador do bairro, é só uma sugestão mas sua indicação é ótima.  

Aprovada por unanimidade. Ver. Jocelino Rodrigues - "No sentido de que o Poder 

Executivo, realize a instalação de uma câmera de monitoramento na esquina da Rua 11 

de Abril com a Rua do IPÊ, bairro Berto Círio". Em discussão: Ver. Jocelino Rodrigues - 

Saudou todos os presentes. Essas duas indicações é a pedido do pessoal ali da 11 de abril 

que é uma questão de monitoramento para segurança é para aquela questão dos moradores 

mesmo que a gente sabe que há muitas moradores que utilizam essa via e a outra indicação 

a respeito da capela mortuária algo que já vem, essa indicação já foram feitas várias vezes 
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por vários vereadores, inclusive foi feito uma emenda com orçamento para que o 

executivo faça e inclusive já foi levado uma sugestão quem sabe nós terceirizamos a 

questão do cemitério do Berto Círio para que uma funerária faça sua capela ali e venda 

seu material ali,  mas que cuide a manutenção para o pessoal do Berto Círio possa ter 

como velar seu ente querido ali próximo do seus amigos e tudo mais, então mais uma vez 

faço essa indicação e peço apoio e tem certeza que eu terei dos colegas vereadores para 

que o executivo faça um analise com carinho com essa questão da capela mortuária ali do 

bairro Berto Círio. Obrigado. Ver. Rodrigo Aveiro - Vereador Gugu quero agradecer e 

parabenizar o senhor por esta indicação por essas duas belas indicações, eu também já fiz 

inúmeras vezes essas mesmas indicações lembro também dessa emenda que a gente fez 

aqui com todos os vereadores desta casa e a importância da reconstrução da capela 

mortuária do bairro Berto Círio. Faz tanta falta para aquelas pessoas que hoje tem esse 

desconforto nesse momento tão difícil de suas vidas ter que se deslocar para velar seu 

ente queridos para depois chegar até o cemitério, eu acho que essa indicação deve ser 

mais que aceita e também que nós conseguimos fazer uma aproximação  junto ao 

executivo e cobrar as medidas para que sejam executadas e refeita a capela mortuária e a 

questão da segurança na cidade hoje já tem um cercamento eletrônico e ajuda muito o 

município nessa condição de segurança e diminuição da criminalidade. Acredito que 

venha somar e agregar mais valores ainda no bairro Loteamento Popular na esquina 11 

de abril com a rua do Ipê. Então sou a favor dessa indicação e parabéns mais uma vez. 

Aprovada por unanimidade. “No sentido de que o Poder Executivo realize a construção 

da capela mortuária no cemitério localizado na Av. Deoclécio Rodrigues S/nº, bairro 

Berto Círio". Aprovada por unanimidade. Ver. Jair Oliveira -"No sentido de que o Poder 

Executivo providencie pavimentação, do trecho não pavimentado, da Est. da Pedreira, 

bairro Pedreira". Aprovada por unanimidade. Ver. Leonardo Vieira - "No sentido de que 

o Poder Executivo analise a possibilidade de realizar o recapeamento em toda extensão 

das ruas 20 de março e das Flores, bairro Berto Círio". Aprovada por unanimidade. “No 

sentido de que o Poder Executivo, junto com a coordenação da Defesa Civil Municipal, 

faça um estudo para analisar a criação de um banco de móveis usados e materiais de 

construção, doados pela comunidade". Aprovada por unanimidade. Ver. Mateus Marcon 

- "No sentido de que o Poder Executivo efetue a construção de um quebra-molas na rua 

Valdemar Vicente da Costa, próximo ao nº 220, Lot. Bela Vista, bairro Centro “Em 

Discussão: Ver. Jocelino, discutiu - Saudou todos os presentes. Sou a favor da indicação 

do vereador Mateus essa indicação também foi feita e esse é um pedido um pedido Mateus 

que eu acredito que vários moradores ali daquela rua já solicitaram, pois o DETRAN é 

um movimento intenso de veículos e no período escolar os alunos acabam indo pela rua 

e as pessoas acabam não respeitando o limite de velocidade da via. Então seria de extrema 

segurança para o pessoal que trafega por ali a questão de um quebra-molas de acordo com 

as normativas do Detran, então sou favorável a indicação do vereador Mateus. Aprovada 

por unanimidade. "Solicitando à secretaria competente a colocação de placa PROIBIDO 

COLOCAR LIXO, na Estrada dos Fragas, onde encontra-se acúmulo de lixo, bairro 

Sanga Funda". Aprovada por unanimidade. Ver. Alexsandro Ávila - "No sentido de o 

Poder Executivo inicie a construção do Posto de Saúde do Bairro Caju". Em Discussão: 

Ver. Jocelino, discutiu - Saudou todos os presentes. Sou a favor da indicação do vereador 

Mateus essa indicação também foi feita e esse é um pedido um pedido Mateus que eu 

acredito que vários moradores ali daquela rua já solicitaram, pois o DETRAN é um 

movimento intenso de veículos e no período escolar os alunos acabam indo pela rua e as 

pessoas acabam não respeitando o limite de velocidade da via. Então seria de extrema 

segurança para o pessoal que trafega por ali a questão de um quebra-molas de acordo com 

as normativas do Detran, então sou favorável a indicação do vereador Mateus.Ver. 
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Rodrigo Aveiro - Boa noite eu quero parabenizar aqui vereador Alex Ávila por essa bela 

iniciativa e também pelo modo que foi atendida e hoje  já se iniciou a construção do posto 

do bairro caju e quero parabenizar vereador por apoiar essa ideia porque em outros 

momentos o vereador foi contra a construção do posto médico no bairro Caju e hoje é a 

favor é uma questão de humildade, isso é muito bom pois a gente tem que reconhecer 

muitas vezes que a gente também tem falhas, parabenizo o vereador por essa 

indicação.Ver. Alexsandro - Senhor presidente, eu venho com grande satisfação dizer que 

essa indicação que fiz semana passada de maneira alguma sabia que essa obra já estava 

para ser iniciada essa obra, mas eu acho que todos ganham com isso,  acho que não foi 

esse vereador mas os demais vereadores também fizeram indicação e vale muito esse 

vereador brigar e insistir para que essa obra fosse iniciada e aquele povo do bairro Caju 

ganhasse com isso e de maneira nenhuma nunca fui contra a construção de um posto de 

saúde e foi totalmente equivocada meu colega ali que de uma maneira maldosa quis levar 

essa mensagem onde não chega em lugar nenhum, agora tudo que for bom pode ter 

certeza que esse vereador vai estar posicionado pelo bem da comunidade. Meus parabéns 

para o poder executivo que iniciou a obra que tenho certeza que aquele povo do Caju 

merece e merece muito e também aos demais vereadores aqui fizeram várias indicações 

para que aquilo saísse. Agradeço ao deputado Marcon que mandou a emenda para que 

essa obra desse início porque estava muito tempo na casa mas mais uma vez reforçando, 

dando os parabéns ao poder executivo que deu início à obra, tomará e a gente vai ficar 

aqui fazendo pressão para aquela obra seja concluída no prazo e entregue para 

comunidade do jeito que manda o figurino. Um grande abraço a todos aí. Ver. Jocelino 

Rodrigues - Acho que o pessoal vai ficar meio confuso com essa questão de indicação, as 

indicações entram numa semana no expediente e na outra semana acaba sendo votada 

essa indicação. Esse pedido da questão do posto do Caju já tinha sido feito por alguns 

vereadores eu acredito me corrigir vereadores se tiver equivocado fez a solicitação dessa 

indicação por que já havia um tempo atrás sido licitado essa questão da obra. Então como 

eu já tinha saído ganhador e não tinha uma previsão de quando iniciar essa obra e acredito 

que foi por isso que o vereador entrou com essa indicação. E hoje foi aprovado, dou os 

parabéns para o pessoal da Maria José que eu vai receber esse benefício vai ser muito 

bom para a saúde do município porque estava numa situação bem delicada para se 

deslocar da Maria José até Pedreira, para o atendimento até o Centro em alguns casos 

também esse é mais um benefício que hoje aquele bairro recebe então com certeza os 

onze vereadores irão acompanhar sim essa questão dessa obra e o município quando o 

bairro ganha, a cidade é beneficiada vai ser bom para logística, vai ser bom para economia, 

vai ser bom conforto ao pessoal que consegue chegar na unidade de saúde a logística para 

o pessoal da Maria José também será muito bom por ser um posto de saúde perto de casa, 

então estão de parabéns a todos vereadores que fizeram indicação, parabéns à 

administração, parabéns aos vereadores que vota a favorável a indicação do vereador .Ver. 

Paulo Vargas - vereadores e comunidade quando se trata de saúde é inevitável. Tudo que 

vem a favor da comunidade na unidade básica de saúde uma ambulância, todo aparato 

necessário para atender uma comunidade quando se respeita a saúde pública é bem-vinda 

neste município. É porque todos os postos aqui existentes na nossa cidade muitos deles 

são desde a época de Canoas e  tudo que está sendo construído hoje é fruto de uma 

arrecadação de 155 milhões de reais que esse município arrecada, mas eu na semana 

passada até questionei a respeito que toda essa receita que tem no nosso município e digo 

com muita propriedade é feito muito pouco, mas essa indicação do vereador Alex vem de 

encontro justamente com isso que a necessidade da nossa comunidade tanto no Caju, 

como no Itapuí e na Sanga Funda e o bairro Califórnia todas necessitam de um posto 

médico. Parabenizo aquela comunidade são extremamente merecedores porque é uma 
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região fragilizada de asfalto e de pavimentação. Muito se deslocam até o posto do centro 

com muitas dificuldades para muitas vezes não ser entendidos, então administração nesse 

quesito está de parabéns. Esse Vereador fez também fez várias indicações para que fosse 

construído esse posto médico lá na Maria José no bairro Caju, assim como os demais 

vereadores também e mas vem a calhar é indicação do vereador Alex nessa época que 

coincidiu com esse início de obra. Aprovada por unanimidade. PAUTA: Não tem. 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Ver. Jair Oliveira - Saudou todos os presentes. Venho 

nesta tribuna brevemente falar nas explicações pessoais que pode falar mais que um 

assunto e dar os parabéns para administração municipal da prefeita Margarete e seus 

comandados e secretariados que mais uma obra saiu nessa cidade, que para nós não é 

novidade às vezes eu vejo alguns boatos nas redes sociais e a gente sabe que tem governo 

que só faz coisa pertinho da eleição a nossa aqui é diferente a nossa administração sempre 

fez desde 2013 que assumimos esse município e estamos sempre fazendo obras pequenas, 

grandes médias ou reforma e agora mais uma obra que é esse posto de saúde. Me lembro 

também vereador Guilherme, o cara que mais votou e os caras vão lembrar que é o ex 

vereador Cabeludo pelo MDB que votou pelo posto de saúde, ele vivia batendo na tecla 

“eu quero um posto de saúde lá no Caju”. Ele agora foi atendido e muitas pessoas achava 

que nunca iria sair um posto saúde lá, mas ele tinha o respaldo da senhora prefeita e um 

dia na reunião a prefeita disse: vereador cabeludo nós vamos conseguir uma verba aí e 

vamos fazer um posto lá para sua comunidade, então aqui quero deixar os parabéns para 

o vereador cabeludo do MDB que agora não está mais nessa casa e dizer que ele também 

tem grande parte dessa indicação. Porque é uma indicação, né vereadora Ieda?!, porque 

não pode ser projeto. Porque projeto gera gasto e vereador não pode gerar gasto para o 

município e dizer também que andei visitando algumas obras, andei pelo município essa 

semana. Aqui quero dar  os parabéns para secretaria de obras lá o seu Moacir , Jorge e a 

equipe da secretaria de obras, fazendo a manutenção das estradas das últimas chuvas que 

era tanta seca e vem uma chuvinha que graças a Deus, que ajudou a estragar as estradas 

e daí os nossos funcionários, diretores e secretários estão fazendo a manutenção das obras 

do município. Quero desejar uma boa semana a todos. Ver. Paulo Vargas - Eu começo a 

minha última fala da sessão de hoje, eu tenho muita agradecer ao nosso Senhor Jesus 

Cristo pela minha vida por tudo que tenho, pelo meus filhos, pela minha família e por 

estar aqui neste momento na câmara de vereadores, eleito por uma comunidade na qual 

tenho maior respeito e admiração por que me acolheu em 1994 aqui nessa cidade. Estamos 

no ano eleitoral, um ano que as pessoas estão dentro do cenário político, alguns querem 

permanecer no poder e outros querem entrar para ver como é que o poder e me questiono 

muitas vezes dentro do meu lado lar e da minha casa recebendo no WhatsApp pedidos da 

Comunidade, recebendo vídeos com foco político com depreciações muito poucas vezes 

exaltações com relações a políticos, políticos nesse país é taxado como vilão é taxado 

como canalha, mas cabe salientar a nossa comunidade que está nos vendo por redes 

sociais hoje que nós temos essa ferramenta a favor da verdade porque essa sempre vai 

prevalecer para as pessoas que são de bem. Tenho sempre pautado por uma fala que 

escutei por um senhor e isso eu gravei na minha infância que o mal nunca prevalecerá 

sobre o bem, neste ano por ser um ano político eu gostaria muito que a minha comunidade 

aquela que paga o meu salário tanto no executivo como no legislativo que floresçam nos 

seus corações o reduto dos seus lares o que realmente reflitam com muita profundidade 

do que que é boa política e o bom político, do preparo individual de cada cidadão que está 

se habilitando para entrar nessa casa legislativa, eu dentro do cargo executivo para que 

realmente seja comprometido com que há de mais importante nesse município que são as 

pessoas, essas obras que fizeram aí nada mais é que a obrigação com 29 anos de 

emancipação da cidade de Nova Santa Rita com diversas administrações que tiveram essa 
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administração atual com 13 secretarias que eu tenho certeza que se eu tivesse condições 

de estar sentado na mesa de um lugar de um prefeito, eu administraria ela com 7 ou 8 no 

máximo pela visão que tenho da área administrativa municipal de Nova Santa Rita estou 

aqui trabalhando desde emancipação. É cheio de mazelas dentro do serviço público de 

Nova Santa Rita, favorecimentos e querem o único e exclusivamente o poder e se 

perpetuar no poder para ter o seu quinhão numa zona de conforto, fragilizando o que há 

de mais bonito que é o respeito no trabalho em prol de uma comunidade e fico eu me 

questionar muitas vezes dentro do meu lar em relação a isso o que eu estou fazendo dentro 

da política e se eu não tenho muitas vezes a voz para representar com aquilo que eu 

gostaria, uma boa noite e uma boa reflexão a todos. Ver. Jocelino - Saudou todos os 

presentes. Estamos num ano eleitoral e geralmente ano eleitoral essa casa se enchia de 

pré-candidatos e de pessoas para buscar informação de cidadão para fazer uma avaliação 

para qual vereador poderia buscar uma reeleição ou qual não merecia o voto. Então neste 

momento hoje infelizmente devida a situação de pandemia não podemos receber e abrir 

e como assunto é política a gente veio sobre vários grupos de WhatsApp aqui da cidade 

a gente vê entre a família onde tudo se fala em política tanto o governo federal, estadual 

e também municipal. A gente não pode, eu não posso responder pelo presidente da 

república, pelo governo de estado ou até mesmo pela prefeita cabe a mim como vereador 

fiscalizar e como presidente dessa casa as ações feitas cabe a mim junto com a minha 

mesa sempre esclarecer para o pessoal, então dentro disso e dito isso passo para as pessoas 

que nos acompanham em casa que baixem o aplicativo câmara  Nova Santa Rita ali vocês 

vão poder acompanhar a ordem do dia, os pedidos de providência, podem acompanhado 

os vereadores que estão na casa, vocês podem até mesmo interagir, hoje sim é um 

investimento que a gente fez na questão das sessões serem ao vivo, isso por investimento 

para que você deixou a casa no conforto da sua casa possa fazer uma avaliação, é 

investimento feito pela casa pago pelo contribuinte mas que você consiga fazer uma 

avaliação não só de candidatos eleitos mas também de pré-candidatos para que busque a 

informação correta sobre que veja qual é hoje nós não estamos aqui hoje para criticar 

aqueles vereadores que passaram por essa casa mas estamos aqui para seguir aquilo que 

foi bom que iniciou de outros vereadores nós esperamos como cidadão não só como 

vereador mas como vereadores que talvez não esteja aqui o ano que vem como cidadão 

para que esses pré-candidato que vem para sua casa sigam o bom trabalho e que muitos 

vereadores aqui que estão fazendo. Mas retomamos novamente a questão da obra que 

logo entregaremos e provavelmente vamos continuar a obra ano que vem que irá se 

concluir, nós encaminhamos junto com a mesa diretora uma atualização regimento interno 

e lei orgânica do município e praticamente a função dos novos candidatos a partir do ano 

que vem vai ser realmente só legislar e fiscalizar e não vai ter algumas atribuições que 

hoje mantém o presidente ou a mesa socada aqui dentro da câmara, mas vai tá dispensado 

para fazer um trabalho de grupo de vereadores. Esse ano a uma discussão municipal de 

pré -candidato a prefeitos, de pré candidatos a vice prefeito, inclusive essa semana teve 

uma discussão dos republicano sobre dois nomes para vice e essas questões são do partido 

desde que eu estava ou  PPS ou no MDB e hoje no republicanos, eu não entro nessas 

discussão de presidente, essas discussões de executiva partidária mas eu tenho as minhas 

convicções e eu apoio um projeto se tiver um projeto bom que seja para cidade eu apoio, 

sim eu vou para rua e peço voto e senão eu vou para uma campanha para vereador e 

contínuo pelo meu trabalho aqui dentro da casa como vereador, independente de quem 

sente naquela cadeira de prefeito meu trabalho é legislar, fiscalizar a favor do povo é eles 

que mantém eu aqui são eles que pagam meu salário e é esse compromisso que eu tenho 

com cada morador aqui de Nova Santa Rita. Então desejo a todos uma boa semana e um 

bom encerramento de sessão. Verª. Ieda - Então retornando a tribuna agora explicações 
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pessoais, eu gostaria de complementar a fala do vereador Renato que ele fez uma 

explicação sobre os meses de poda das árvores aqui de Nova Santa Rita só para auxiliá-

lo é uma boa explicação para comunidade que precisa ter autorização da poda, tem que 

retirar na secretaria do meio ambiente para que a secretaria de obras faça esse 

recolhimento e é bom que o Renato frisou também a questão das árvores que podem ser 

podadas sem autorização e sem licença ambiental e a figueira só pode se como 

acompanhamento do laudo de um biólogo de alguém da área, senão, não pode. Se não 

tiver RP de um técnico responsável não pode podar, porque ocorreu já várias questões de 

podar figueira e depois serem multados enfim, por não saberem, então é bom a gente 

atualiza as pessoas que tem a figueira precisa sim que um técnico responsável para 

acompanhar essa poda. A questão vereador Paulinho referente a empresa Thonart foi 

encaminhado para FEPAM na minha gestão que eles na verdade houve um incêndio ali 

porque eu moro em Berto Círio assistir incêndio queimou, pegou fogo na estrutura deles 

ali e a gente fez todo acompanhamento com equipe técnica ali da secretaria do meio 

ambiente eu acompanhei junto e encaminhamos para FEPAM o licenciamento da Thonart 

não é via municipal, já foi encaminhado para lá e foi bem na época que veio a pandemia 

e inclusive o seu assessor teve na secretaria e a sua resposta tá numa gaveta que teve a 

pandemia, teve troca de secretário mas amanhã eu encaminho um laudo bem grande que 

a gente fez com toda as explicações técnica e com esse encaminhamento que foi dado 

para FEPAM já foi notificado já esteve no local só que todos os prazos para todas as 

empresas a partir do momento que deu a pandemia todos os prazos ambientais foram 

zerados fica-se que não se conta, a partir do dia 23 de março se não me engano é como se 

parou daí daqui para frente só quando terminar a pandemia, pois tem o decreto estadual, 

aí retorna as empresa para cumprir esses prazos e essas questões de tantas indicações que 

se fazem aqui nós vereadores fizemos indicações, vamos fazendo as nossas indicações e 

indicando os projetos e graças a Deus tem se cumprido aqui dentro da administração da 

prefeita Margarete e muito desses projetos tem ser realizados, muitas obras concluídas e 

muitas obras iniciadas em tempo de pandemia em que tem municípios totalmente parados, 

servidores sem receber salário e muitos municípios está um verdadeiro caos e o nosso 

continua nesse movimento de crescimento então eu acho que é gratificante faz parte do 

projeto da prefeita Margarete e que quer sim que dê continuidade para 2021 esse nosso 

projeto ,uma boa noite uma boa semana a todos. Ver. Rodrigo - Quero colocar para o 

pessoal a informação que o pessoal tá reclamando muito na rede social no sinal da 

transmissão aqui da sessão da Câmara que está com probleminha e peço para que de um 

averiguada. obrigado. Então pessoal quando a gente se coloca no lugar de outra pessoa 

eu acredito que muitas vezes é fácil quem está de fora , que vem para cá é muito fácil 

falar que vai fazer de uma forma diferente que vai fazer uma forma melhor, eu acredito 

que a partir do diálogo do discurso da conversa nós conseguimos chegar que essas 

melhorias aconteçam. Eu percebi bem na fala do vereador Paulinho que Santa Rita a 29 

anos foi emancipada em 1992 Nossa Rita tem 28 anos e acredito que a questão do senhor 

na secretaria que tem chance de governo também concordo vereador em algumas certas 

partes, acredito que  as secretarias funcionaram e funcionam perfeitamente bem, acho que 

tem falhas que com certeza dá para melhorar, mas estamos aí pra cobrar isso e fiscalizar 

também, só para contribuir em questão a sua fala e digo que a prefeita nessa administração 

é em comparada a tantas outras me preocupa até pro futuro conseguir fazer um trabalho 

bom e dinâmico como tem sido feito inúmeras áreas aí te teve respostas da população que 

hoje em dia a política é muito de ter um desgaste muito grande muito desacreditada, é 

difícil fazer a boa política, eu sei que o senhor é um desses faz a boa política e deixa aqui 

também meu agradecimento muito especial para uma pessoa que é muito importante para 

nós e é uma pessoa muito crítica inclusive do nosso próprio trabalho que é o deputado 
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Dionílso Marcon morador aqui dessa cidade em que trouxe inúmeras emendas 

parlamentares e contribuiu muito para o desenvolvimento dessa cidade, então eu tenho 

toda a minha gratidão e reconhecimento a pessoa dele da importância de nós temos um 

deputado federal aqui e através da nossa bancada do PT e tem tido todo nosso apoio 

inclusive nas suas campanhas e infelizmente nesta última ele não teve esse 

reconhecimento até aqui no município conforme as votações e isso também me chateia e 

acredito que ele também ficou chateado mas de maneira alguma deixou de atender a nossa 

cidade e a batalhar por Nova Santa Rita. Eu quero agradecer mais uma vez e reforçar essa 

questão da secretária Ieda do meio ambiente quando eu liguei para lá também e fiz um 

pedido me lembro muito bem por telefone para que se fosse feita a fiscalização da 

empresa Thonart que acabou pegando fogo ali e tem essa poeira da madeira que vem 

complicando vizinhança e prejudicando a população e que dia 6 de março a FEPAM 

esteve no local notificou a empresa e assim como já estivemos falando, a Ieda também 

falou aqui também na questão dos decretos que foram prolongados todos os prazos de 

adequação, mas vamos continuar em cima fiscalizando quando que aconteça essas 

melhorias e deixa de prejudicar a comunidade local. Então só minha contribuição por hoje, 

eu não tive a intenção ser maldoso com o vereador Alex como ele colocou e eu não tenho 

esse discurso do ódio, jamais e fiz aquela fala em questão da indicação dele porque eu 

acho que é importante até, mas eu sei que a gente pode se passar um pouco e acontece 

comigo e já também aconteceu comigo aqui. acho super importante que a gente pudesse 

ter um posto de saúde em cada bairro seria ótimo para o município e para o povo de Nova 

Santa Rita, pois nós estamos para trabalhar para o povo e boa noite a todos. Ver. Ildo - 

Saudou todos os presentes. Não poderia deixar de vir nessa tribuna vereador Paulinho 

para fazer alguns comentários em relação  indicações aqui nessa casa que foi muito 

comentado a indicação do posto de saúde do bairro caju, uma indicação que muitos 

vereadores entraram, aqui e foi relembrado o nosso vereador cabeludo que passou por 

essa casa que muito lutou por isso. Mas tudo tem que ter uma origem do dinheiro, da 

verba não se faz nada no grito se não tiver verba não sai nada e eu quero aqui agradecer 

o deputado Marcon por essa emenda parlamentar que ele trouxe para o nosso município 

e ele trouxe várias e o poucos dias foi inaugurado esse posto aqui no Centro onde os 

companheiros  assentados doaram aquele pedaço de terra para que se fosse feito esse 

posto de saúde, então se eu for aqui comentar de todas as emendas de todo recurso que o 

deputado trouxe ia faltar espaço aqui na tribuna mas eu queria dizer que tem mais 

vereador Mateus, tem 500 mil em uma última emenda para saúde aqui nesse município 

também para onde executivo vai ter que decidir o que que vai fazer com essa verba e o 

dinheiro tá aí e a gente vê pelas redes sociais muitos vereadores indo para Brasília e vão 

lá e tira uma foto com um deputado e um papel em branco muitas vezes e diz conseguiu 

uma emenda para o município muitas dessas emendas nunca chegaram nosso município 

e os deputados muitas vezes tem que estar vendo agenda para os vereadores e prefeitos 

aqui no Rio Grande do Sul que muitas vezes vão para ganhar diárias e não para buscar 

verba isso aí é comum acontecer e nós do partido dos trabalhadores a bancada do PT e o 

deputado Marcon diz que tem tantos mil para aquela emenda parlamentar para o posto do 

Caju aos poucos dias ele veio aqui na câmara e assinou aqui para mim o vereador  Mateus 

a emenda de r$ 500000 que é para saúde também para o nosso município, Então eu só 

tenho agradecer esse companheiro que muito trouxe verba para o nosso município porque 

bem falou o vereador Paulinho o orçamento do nosso município é muito alto e hoje nós 

estamos governando quase 140 milhões e se tu for olhar tudo que foi feito aqui 80% é que 

o parlamentar lá de Brasília não daqui, então isso aqui nós temos que ser bem sincero e 

explicar para a comunidade que nós assisti porque é muito fácil pegar e fazer um vídeo 

que estou trazendo uma verba para o tal bairro e não é bem assim. Então quero agradecer 
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a todos e tenham uma boa semana e muito obrigado. Ver. Mateus - Saudou todos os 

presentes. Vou começar falando também aqui vereador Lebrão, sobre o posto de saúde do 

Caju, eu acho que nós não deveríamos vim aqui comemorar que está começando uma 

obra nós tínhamos que vim aqui e dizer Graças a Deus que está começando porque muitas 

vezes vim nessa casa e cobrei que o dinheiro estava na conta da prefeitura desde 2018 e 

porque não foi feito antes essa inauguração do início das obras. Quem vê o vereador 

falando parece que todo ano inauguramos uma obra e pergunto qual obra foi inaugurado 

com o dinheiro do município? vou falar de uma obras mais grande: o posto de saúde do 

Centro emenda do deputado Marcon, a creche lá do Loteamento Popular através do 

deputado Marcon, rua Pinheiros através do deputado Marcon, a creche que está sendo 

construída que agora foi interrompida devido o governo federal deputado Marcon, estrada 

Sanga Funda agora Milton Amorim deputado Marcon, estrada João Correia deputado 

Marcon, as máquinas que tem na prefeitura patrola, caminhão e  rolo deputado Marcon, 

a obra que vai dar início e que começou um pedaço e muitos foram a Brasília dizendo que 

foi eles que trouxeram e atendidos por assessor de deputado em Brasília do quinto escalão 

do ministério em Brasília foi o Deputado Marcon que conseguiu aquele pedaço que tem 

lá, eu vou citar só um pouco das obras grandes aqui e quero desafiar aqui, que venha 

vereador que se dizem da base  e como já colocaram nós como oposição aqui, né vereador? 

Que digam as obras grandes que foram feitas com o dinheiro do município, dinheiro do 

município? porque muitos na campanha, na primeira campanha nós dizia sobre a gestão 

na prefeitura, a primeira até que foi feito com pouca secretaria e menos CCs mas hoje nós 

estamos chegando em 100 CCs na prefeitura e temos 13 secretaria e eu quando fui na 

minha primeiro votação na nessa casa que foi feito sessão extraordinária, eu fui contra 

criação de secretaria porque eu acredito que o dinheiro do município é para ser investido 

no povo de Nova Santa Rita e não nos amigos do prefeito da prefeita que estão ali e 

quando se diz em gestão que se pode ser investido o dinheiro do município no município 

vamos pegar aqui uma coisa bem básica e se nós diminuímos 30% do gasto com CC na 

prefeitura hoje isso daria em torno de R$ 150.000 por mês que daria mais de um milhão 

e meio por ano, vamos pegar quatro anos como prefeito nós temos secretaria de esporte 

não fez nada mais que quando era uma diretoria e vou dar meu parabéns aqui para 

vereador Pedal de quando era diretor não fez nada. Se pegamos esse dinheiro no primeiro 

ano poderíamos construir um ginásio público no Ginásio Municipal, no segundo ano 

poderíamos construir mais um posto, no terceiro ano poderíamos construir mais uma 

escola e no quarto ano poderíamos construir mais uma creche. Já que assim pais e mãe 

tenham onde deixar seus filhos, assim nós podemos ter um ginásio Municipal aqui no 

município e então acho que o dinheiro não tem que ser investido nos amigos do prefeito 

da prefeita, o dinheiro tem que ser investido em melhoria para a  população de Nova Santa 

Rita. E essa é uma coisa que deixo aqui e quero desafiar na sessão da semana que vem, 

na próxima sessão vou trazer aqui os dados bem certo de quanto foi investido do governo 

federal através do deputado Marcon e quero que me digam as grandes obras que foram 

construídas com dinheiro do município porque se diz muito em gestão, mas acho que tem 

pouca gestão e muita ajeitamento para os amigos. Muito obrigado e boa semana a todos. 

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 dezenove horas e vinte 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. 
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