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ATA Nº 015/2020 – 14ª SESSÃO ORDINÁRIA – 14/JULHO/2020 – Ao decimo quarto 

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

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

EXPEDIENTE: Ver. Renato Machado / Ver. Alexsandro Ávila / Ver. Jocelino Rodrigues 

/ Ver. Ildo Maciel da Luz / Ver. Mateus Marcon / Ver. Leonardo Vieira / Ver. Rodrigo 

Aveiro / Verª. Ieda Bilhalva / Ver. Paulo Vargas / Ver. Jair de Oliveira e Ver. Guilherme 

Mota. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Ver. Paulo Vargas / Ver. Mateus Marcon / Ver. 

Renato Machado / Verª. Ieda Bilhalva / Ver. Rodrigo Aveiro / Ver. Leonardo Vieira / Ver. 

Guilherme Mota / Ver. Ildo Maciel da Luz / Ver. Jocelino Rodrigues / Ver. Alexsandro 

Ávila e Ver. Jair de Oliveira.  EXPEDIENTE: Foi feita a leitura do Boletim nº 015/2020.  

COMUNICAÇÃO DE LIDERANÇA: Todos vereadores declinaram. GRANDE 

EXPEDIENTE: Ver. Guilherme Mota - Saúdo todos os presentes. Não venho para 

tribuna, não falo apenas em meu nome, mas também em nome do partido para 

cumprimentar o presidente da casa e dizer que me sinto muito feliz pela atitude é 

responsável um cumprindo todos os pré-requisitos de saúde e o presidente estabeleceu 

para retornarmos os trabalhos. Existem leis e adequações orçamentárias que pude ver na 

pauta que são fundamentais para o andamento da gestão pública e dos serviços públicos. 

Quero dizer presidente que fico muito feliz e muito seguro, seguro pela atitude que o 

senhor tomou em trazer para a nós para cumprir nossa responsabilidade que é dentro das 

nossas capacidades e das nossas competências é legais, contribuir para que o município 

sobreviva em período tão difícil como nós nos encontramos hoje. Então fica aqui o 

reconhecimento do MDB e da bancada MDB que parabenizo por essa atitude. ORDEM 

DO DIA: Ver. Jocelino – Solicitou a inclusão de três Requerimentos: Acatados. 

Requerimento – No sentido que seja incluído na Ordem do dia o Proj. De Lei 015/2020. 

No sentido que seja incluído na Ordem do dia o Proj. Lei 018/2020. No sentido que seja 

incluído na Ordem do dia o Proj. De Lei 020/2020.  PROJ. DE LEI 015/2020 “Autoriza 

o Poder Executivo Municipal a Abrir Credito Suplementar no Valor de R$ 120.000,00.”. 

Aprovado por unanimidade.  PROJ. DE LEI 018/2020 – “Autoriza o Poder Executivo 

Municipal a abrir crédito Suplantar no valor de R$ 941.211,99 a Secretária Municipal de 

Saúde – SMS. Em discussão - Ver. Alexsandro: Saudou todos os presentes. Senhor 

presidente venho discutir sobre esse projeto que veio do executivo pedindo autorização 

de uma carta de crédito suplementar no valor de R$ 941 mil quase um milhão, fora o que 

essa casa já autorizou. Achei, mas aqui dentro do projeto muita coisa que vamos ter que 

fiscalizar e ficar com dúvida pois não é pouco dinheiro pois quando vamos cobrar uma 

ação da saúde a justificativa é que não tem dinheiro e não tem como contratar. Hoje 

estamos aqui mais uma vez aprovados e será que o dinheiro vai para o destino certo? essa 

é minha dúvida!! O pessoal que nos acompanha em casa é mais de um milhão e tem mais 

uma emenda aqui também vamos discutir outra carta de crédito para autorizar, minha 

dúvida não sei se é o momento certo que devemos ter mais fiscalização mais severa, 

autorizando mais sabendo onde esse dinheiro será usado pois é muito dinheiro e muita 

pouca ação Aprovado por unanimidade. PROJ. DE LEI 020/2020 – “Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a contratar servidores por prazo determinado.” Aprovado por 

unanimidade. REQUERIMENTO: Requerimento n.º 006/20 - Ver. Paulo Ricardo 

Pinheiro de Varga" REQUERIMENTO adicional de insalubridade e periculosidade a 

todos os profissionais da área de saúde". Aprovado por unanimidade. INDICAÇÕES: 

Ver. Leonardo Vieira - "No sentido de que o Poder Executivo, analise com urgência a 

possibilidade de colocar em atividade o poço artesiano comunitário, localizado no beco 
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do Incra". Aprovada por unanimidade. Ver. Rodrigo Aveiro - "No sentido que o Poder 

Executivo estude a possibilidade de colocação de fresa asfáltica compactada por rolo 

compressor no Beco do Noé, bairro Berto Círio". Aprovada por unanimidade. Ver. 

Mateus Marcon - "No sentido de que a empresa RGE SUL efetue a substituição dos 

postes de madeira em toda extensão da Estrada dos Fragas e da Rua Carlos Fraga, Bairro 

Sanga Funda". Aprovada por unanimidade. Verª. Ieda Bilhalva - "No sentido de que a 

empresa de transportes Via Nova, disponibilize ônibus para o Centro de Nova Santa Rita 

e Canoas no horário das 06:00hs à comunidade da região do Assentamento Capela (Faz. 

dos Padres| S. Funda| TSR| Tabaí| Canoas)". Aprovada por unanimidade. PAUTA: 

Projeto de Lei do Executivo n.º 017/20 - Poder Executivo “AUTORIZA O PODER 

EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE 

R$ 160.000,00". Dada a 1ª pauta. Projeto de Lei do Legislativo n.º 011/20 - Ver. 

Alexsandro Ávila de Souza "Dispõe sobre a alteração de prazo para pagamento de IPTU, 

Taxa de Coleta de Lixo, Taxa de Fiscalização de Atividades e ISSQN". Dada a 2ª pauta. 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Ver. Renato Machado - saudou todos os presentes.  

Votamos hoje e esperamos que seja vista as sessões mesmo com ambiente impossibilitado 

que as pessoas possam vir na câmara mas que ver de suas casas nosso trabalho e que nós 

possamos dar continuidade e que possa dar saúde do nosso município e cada vez mais 

trabalhar intencionados para nossa população.  Nós sabemos dos projetos que entraram 

na casa aprovação desse de R$ 941 mil colocada aqui pelo vereador Alex, direcionado a 

saúde e a importância disso e um outro projeto com mais R$120 mil e o projeto da 

contratação de 6 técnicos de enfermagem. Então mostra que a câmara preocupada e não 

fazer o tratamento do município nessa área da saúde que é tão importante estamos dando 

condição hoje com a votação dos projetos para que possa pôr mais 6 técnicos de 

enfermagens e a saúde vai ter agora quase um milhão para que possa suprir a ansiedade 

de várias repartições. Esperamos que possa ter o atendimento qualificado na saúde para 

os nossos moradores pois o quadro de saúde nos preocupa sempre, o número de infectados 

que está crescendo no nosso município. Hoje vi algumas reportagens que assusta e o pico 

vai sem em agosto, já estamos com quase 40 casos (57 diz o vereador aqui) cada vez que 

sai o boletim aumenta e estamos vendo na imprensa que se tivesse índices onde tem 

frigoríficos seria maior que Porto Alegre. Isso nos preocupa pois não estamos nem um 

mês no inverno então tem muito frio pela frente, temos que cuidar nos cuidando, trabalhar 

todos temos que trabalhar e câmara não pode ser diferente estamos fazendo a nossa parte 

que é não deixar projetos importantes que dão condições ao executivo cumprir a missão 

que é dar melhor saúde para toda a população é com essa preocupação que essa câmara e 

colegas vereadores tem em relação à população que é nossa obrigação tentar fazer a parte 

autorizando três projetos de lei hoje com mais de um milhão de reais.  Triste de ver todos 

os comércios fechando as portas, passei a pouco e vi uma placa “aluga-se” numa lancheria, 

tem que ter cuidado e nos proteger. Não podemos parar a cidade, parar o país temos que 

continuar trabalhando com as devidas proteções e estamos fazendo aqui a nossa parte 

autorizando o executivo para dar uma melhor saúde. Ver. Ildo Maciel - Saúdo todos os 

presentes.  Venho nesta tribuna para fazer algumas colocações em respeito às estradas do 

nosso município, entendemos que é devido a essa pandemia afeta o nosso município e 

temos dificuldade sim. Pois temos várias dificuldades em questão das enchentes nas 

ribeirinhas do nosso município. Fiz pedido para o poder executivo, para a secretaria de 

obras e irei falar de algumas estradas e ruas aqui do nosso município. Solicitei que o 

executivo fizesse a roçada na estrada João Correia que as placas indicativas estão 

escondidas atrás do mato e não fui atendido. A estrada Santa Maria vai fazer aniversário 

mês que vem e não entra patrola lá e a mínima coisa que o executivo pode fazer levar 

umas cargas de cascalho e colocar. Fui procurado pelas as pessoas do Alcides Amorim 
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antes da enchente que eles estavam muito triste que a estrada deles está esquecida, a 

estrada na beira do rio da Porto da Figueira nem se fala e estiveram parolando outras 

estradas e os moradores procuraram o executivo e pediram o patrolamento e não foram 

atendidos. Então espero que após essa enchente pois hoje não cruza nada próximo ao 

assentamento dos Sinos e o poder executivo tome uma atitude e mande as máquinas para 

lá para que arrume aquelas estradas, não podemos esquecer dos agricultores que muito 

sofre trabalhando quebrando suas estruturas por falta de estrada. Não é meu tipo de vim 

aqui fazer comentários assim na tribuna mas neste momento me obrigo vim fazer esses 

pedidos pois vereador é para fiscalizar e espero que o poder executivo tome atitude e vá 

olhar e vistoriar as estrada, vão olhar a estrada do Marcolino passei e está um burraquedo 

e então entendo que estamos passando por dificuldades mas o poder executivo tem que 

ver principalmente essas estradas que mais agrega que mais tem tráfego de carro. Vão ver 

as estradas que é uma vergonha, mas tive que deixar meu desabafo. Muito obrigado e uma 

boa semana. Ver. Jocelino Rodrigues - Saúdo todos os presentes. Início minha fala me 

justificando pedindo desculpa aos vereadores com a questão do áudio, essa semana 

estivemos algumas falha de energia e alguns problemas aqui no Centro e acabou 

danificando algum dos nossos aparelhos e também devido á câmara está fechada e não 

termos durante 15 dias sessões e acabamos tendo alguns problemas. Ao pessoal em casa 

sabemos que estão tendo problemas na questão do áudio, um dos problemas é a questão 

da máscara e som não sai tão nítido e outra é a questão do aparelho e essa semana será 

feito a correção para que possamos fazer uma sessão um pouco mais tranquila e com 

áudio e tudo mais para o povo. Outra coisa também, falando das ações aqui do município 

de valores a câmara de vereadores tem feito seu papel, a câmara tem aprovado recursos 

para que se faça, para que as coisas aconteçam e não consigo cada vez que olho para o 

orçamento  entender como as coisas deixam de se fazer por falta de dinheiro, se os 

senhores vereadores acompanharem todos os projetos aprovados a respeito à dinheiro 

para o executivo vão ver que na sua maioria são superávit e excesso de arrecadação 

previsto que ficou do ano anterior está sendo investido esse ano e então temos dinheiro 

sim para investir e fazer. Acontece uma questão de recurso algumas vezes não está sendo 

bem utilizado. Nós cobramos sim, a questão que o vereador colocou das estradas 

cobramos pois é a função do vereador que é fiscalizar. Todos os vereadores aprovaram 

por unanimidade aprovação de recursos, já aprovamos mais ou menos dois milhões de 

reais para a saúde, o governo federal está mandando seus recursos, o contribuinte está 

pagando seus impostos e sabemos que houve uma queda drástica na arrecadação somos 

cientes disso, mas a recurso é bastante para se fazer. O comércio local já está a 100 dias, 

saúde e a educação está parada então a despesas diminuíram também então tivemos tempo 

para trabalhar e tivemos tempo para nos preparar, então agora o legislativo através dos 

vereadores está cobrando e irá cobrar cada vez mais ações para que as coisas sejam feitas, 

como disse na última sessão “nos metemos num buraco muito fundo no qual nenhum 

prefeito ou governador vai conseguir sair ou pelo menos apresentar algum projeto para 

sair desse buraco que afetou o mundo que é COVID” acontece que continuamos com 

empresas fechando, demitindo e comércio local fechado e algumas coisas que não tem 

coerência, então por mais uma semana permanecemos na bandeira vermelha infelizmente 

os números de casos estão aumentando infelizmente mas com a colaboração de todos na 

questão do álcool gel e da máscara e que o executivo se sensibilize um pouco, faça uma 

avaliação sobre uma loja de móveis que nunca colocou 10 ou 15 pessoas lá dentro para 

que ela funcione, para que algumas lojas de roupa volte a funcionar também e aumente 

mais a fiscalização e garanto que encurtando mais o tempo de uso do mercado que tem 

aos domingos tem que trabalhar até 1 hora da tarde com certeza vai dar uma superlotação  

isso é fato, então que se entenda esses horários para que os comércios possam abrir e 
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consigam fazer um rodízio. Boa sessão a todos. Ver. Alexsandro Ávila- Saúdo todos os 

presentes.  Continuo sempre meu trabalho fiscalizando e lutando. Estive quinta-feira 

passada no posto de saúde no pronto atendimento do Centro onde a pedido de pessoas 

que foram consultar no pronto atendimento e se assustaram de estarem ali no oxigênio no 

corredor e ver pessoas de macacão do COVID passando no corredor e me relataram que 

não tinha repartição não está fechado, acaba o pessoal transitando para o lado de lá e do 

lado de cá, fui verificar e realmente. Tem imagens e vídeos de pessoas passando para um 

lado e para o outro, conversei com o secretário e com o responsável que tem gravação iria 

tomar providência e hoje pela manhã fui verificar e continua mesma situação o pronto 

atendimento e a equipe do COVID continua tendo acesso de um ambiente ao outro e 

escuto os vereadores falando que tem 60 casos no nosso município. Que vergonha com a 

vida de um cidadão, que desrespeito para quem busca atendimento não está tendo sua 

segurança e eles não estão nem ai, hoje encaminhei tudo ao ministério público e a 

secretária da saúde do estado para vir fiscalizar pois diálogo não existe, acham que pode 

tudo. Tem decreto na nossa cidade proibindo comerciantes de abrir e mercados ao 

domingo trabalhando até meio dia e as pessoas estão indo todas elas no mercado pela 

manhã e aglomeração é muito maior, isso é administrar? é ter visão? é ter consciência? 

porque não escutam os comerciantes e estuda uma forma de aumentar o horário e não 

diminuir o horário pois as pessoas tem só amanhã de domingo para irem no mercado ou 

na sexta ou sábado e o movimento é muito maior. Quem fez estudo? quem está frente do 

nosso município que faz essa administração trabalhar contra o comerciante, contra a 

população? Fico totalmente triste em ver essas atitudes da administração. Dentro de um 

posto de saúde não tem a garantia da segurança porque os dois ambientes estão vinculados 

e tem um decreto onde o comerciante não pode abrir seu mercado, regras para 

comerciantes, academia que precisam trabalhar o decreto proíbe, mas deveriam sentar e 

conversar para ver a necessidade desse pessoal e ver a melhor forma de ajudar eles. O 

mercado que aumente os horários para que as pessoas possam ter mais tranquilidade para 

irem ao mercado e aí não vai ter aglomeração mas agora desse jeito, fico muito triste de 

conversar com os comerciantes e ver a grande insatisfação deles, ver eles relatar a 

dificuldade de pagar seus aluguéis, seus compromissos, tendo que demitir e aí vou atender 

a população e vê um posto de saúde uma porta dando acesso aos dois ambientes, eu estou 

errado? vou continuar fiscalizando para o bem estar do cidadão doa a quem doer, essa 

administração está fazendo hoje o município ter o maior desastre que poderia ter feito. 

Acho que todas as administrações que passaram não prejudicaram tanto o comércio local, 

tanto a população e respeitando o cidadão que procura atendimento no posto de saúde 

como esta administração está fazendo, não reconhece funcionário, persegue funcionário 

público, não valoriza, não dá bola para o pessoal que vai buscar o atendimento no posto, 

não escuta comerciante e faz o que quer e acha que isso não vai acabar, o fim está bem 

próximo pode ter certeza. 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 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. 
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