ATA Nº 018/2019 – 15ª SESSÃO ORDINÁRIA – 04/JUNHO/2019 – Ao quarto dia
do mês de junho do ano de dois mil e dezoito na sede da Câmara de Vereadores de Nova
Santa Rita, realizou-se a decima quarta Sessão Ordinária, do segundo ano da sétima
legislatura, com a presença de todos vereadores. Nesse momento a Presidente Mateus
Marcon, deu início aos trabalhos às dezesseis horas SORTEIO: COMUNICAÇÕES
DE LIDERANÇAS: PRB/ PDT / PT/ PTB / MDB. GRANDE EXPEDIENTE: Ver.
Jocelino Rodrigues / Ver. Alexsandro Ávila / Ver. Mateus Marcon / Ver. Leonardo Vieira
/ Ver. Antonio Alves / Ver. Rodrigo Aveiro / Ver. Paulo Vargas / Ver. Renato Machado
/Ver. Guilherme Mota / Ver. José Rosales e Ver. Ildo Maciel da Luz. EXPLICAÇÕES
PESSOAIS: Ver. Mateus Marcon / Ver. Renato Machado / Ver. Jocelino Rodrigues / Ver.
Antonio Alves / Ver. Rodrigo Aveiro / Ver. Alexsandro Ávila / Ver. José Rosales / Ver.
Ildo Maciel da Luz / Ver. Paulo Vargas / Ver. Leonardo Vieira e Ver. Guilherme Mota.
EXPEDIENTE: Foi feita a leitura do Boletim nº 018/19. COMUNICAÇÕES DE
LIDERANÇAS: Ver. Antonio Alves – Saudou todos. Eu queria comentar a respeito
dos trabalhos da secretaria nessa semana que foram intensos. Quero parabenizar nossa
secretaria. Começamos no sábado com uma cavalgada em favor do meio ambiente.
Saímos plantando mudas em várias propriedades rurais. Foi um trabalho muito
importante de conscientização junto aos tradicionalistas. Depois tivemos nas aberturas
das escolas. Hoje tivemos um trabalho juntamente com o exército, os bombeiros à
margem do rio dos sinos, levando as crianças da escola para que nos ajude a
conscientizar as demais pessoas. A carência que temos de conscientizar as pessoas sobre
a coleta seletiva. Até estava comentando com as professoras e crianças que nós temos a
empresa que faz duas vezes no bairro a coleta dos resíduos e temos também a coleta
seletiva. Continuamos vendo as margens dos rios, das praças, muito lixo. Em torno aqui
do loteamento popular nós vemos a dificuldade da manutenção. É uma demanda de
todos nós nessa semana e de todos os moradores. Procuramos mudar essa cultura para
cuidar do nosso meio ambiente, do nosso eco sistema. Parabenizo o esforço da
secretária por todas as atividades. Vou ler as atividades de amanhã e quinta-feira.
Teremos o teatro com boneco a partir das 8h30 no Olmiro Brandão e das 13h30 da tarde
os brinquedos infláveis. Na quinta-feira no centro de eventos Olmiro Brandão, das 8h30
trabalho oficina com reciclagem com Pró-sinos. A presença da cooperativa UNISOL
dando seu apoio. Na sexta-feira no Olmiro Brandão as 8h30 gincana ecológica tendo
como tema combate à poluição do ar. Ver. José Rosales – Saudou todos. Quero falar um
pouco do trabalho da nossa administração. Nosso terceiro seminário da agricultura
orgânica. Diga-se de passagem, um grande evento onde tivemos como palestrante o
senhor Sebastião Pinheiro, fez uma bela palestra. Evento esse que foi realizado no
parque Olmiro Brandão, e aí vemos o quanto tem se investido e como ficou bonito
aquele salão de festas que antes era um galpão. Tivemos também a reinauguração da
escola Tiradentes, com as ampliações, com as reformas. Mostrando um pouco de
trabalho em todas as áreas da nossa administração. Não podemos também deixar de
falar da festa do melão. Onde foram escolhidas as soberanas que desfilaram ali, a beleza
de Nova Santa Rita. Aquelas meninas que disputaram o espaço para ser a soberana da
festa do melão. Parabenizo a nossa rainha Camila Duarte e as princesas. Foi uma
inovação da rainha mirim que foi a Maria Luiza de Melo. É mais uma inovação da
nossa administração. Quero parabenizar o secretário Marli Castro por esse trabalhou que
realizou e demais que contribuíram para que acontecesse esse evento e que estão
organizando a festa do melão no final do ano. Não poderia deixar de falar também do
terceiro jantar do peixe, uma bela festa realizada pela cooperativa dos piscicultores e
quero parabenizar o pessoal. Nós estamos de parabéns, Nova Santa Rita está em festa. É
tanta festa, mas tem trabalho e é preciso mostrar as festas também que estão
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acontecendo no município. Ver. Alexsandro – Saudou todos. Mais uma vez venho a
tribuna e se tiver que vir quantas vezes for necessária esse vereador vai vir. Porquê mais
uma vez o descaso com as crianças, retirando o transporte das crianças. É lamentável ter
que vir mais uma vez nessa tribuna e falar sobre esse absurdo que a secretaria de
educação faz com as crianças do nosso município. Mais uma vez o conselho tutelar
trabalhando, entrou com um pedido no ministério público dia 06 de março. Veio a
resposta dia 27 de maio. A resposta que veio da administração. O que mais me
surpreende é que a resposta dizia que os conselheiros não sabem o que se passa no
município. Que ninguém retirou o transporte das crianças. Que vergonha. Isso ter que
voltar para um promotor e o conselheiro relatar realmente o que aconteceu, com
assinatura dos quatro conselheiros. Um não assinou porquê não estava no dia. Quando a
secretária de educação retirou o transporte daquelas crianças ali do Caju. Que foi um
caos nesse dia. Antes tinha tirado o transporte das crianças da Sanga Funda, deixou 27
crianças sem a micro escolar. Sempre foi prestado esse serviço, há 26 anos para aquela
comunidade. Mas nessa administração da secretária, ela retirou. Deixou aquelas
crianças caminharem 4km de a pé. Teve imprensa, teve pressão do conselho, teve a luta
do vereador, mas infelizmente ela não deu um passo para solucionar. E agora o mais
grave, é ver ela retirar de 16 crianças lá da COOPAN, do lado da COOPAN. Que
estudam na escola Rui Barbosa e na Nova Sociedade. A mãe chorando, hoje foi no
conselho pedir pelo amor de Deus que os filhos estão perdendo aula porquê dia de
chuva não estão conseguindo ir. Por que é muito longe. Tem criança que está no Pré1. A
micro passam por eles e o motorista não pode parar para dar carona para eles porquê
está proibido pela secretária. Pô, em que mundo nós estamos? Eu vejo vereadores da
base do governo e líder defender. Amanhã vou estar as cinco da tarde junto com o
conselho que faz um belo trabalho, infelizmente a administração não escuta. Não dão
apoio para os cinco conselheiros que tem ali. Que é um serviço fundamental e não tem
reconhecimento e valorização. Convido os demais vereadores também para ir lá e ver as
crianças sair da escola e ter que caminhar 4km de a pé. E a micro sai dali para levar
crianças na COOPAN. É um absurdo. E aí eu escutei falar que sai duas crianças da
COOPAN que estudam na escola da fazenda. O que mais me surpreende é isso. Que
injustiça. E convido os demais vereadores que realmente querem lutar pelas crianças,
que realmente querem apoiar o conselho tutelar, que amanhã se façam presentes ali na
saída da escola. Espero que seja solucionado, porquê senão mais uma vez esse vereador
vai ter que trazer a imprensa para a nossa cidade. Para mostrar esse descaso. Ver.
Jocelino – Saudou todos. O vereador que me antecedeu de certa forma quebrou minhas
pernas. Por que ia agora mesmo parabenizar a questão da secretaria da educação a
respeito da inauguração da escola Tiradentes. A reforma na Vasconcelos Jardins e entre
outras escolas que ela vem reformando, continuando sozinha na administração. No meu
ponto de vista é a única secretária que segue um projeto, que segue trabalhando e
melhorando. Mas depois dessa fala me quebrou as pernas. É lamentável essa situação.
Mas não vou deixar de parabenizar o que é bom. Também estivemos presentes, tanto eu
como o vereador Guilherme, na festa das soberanas. Uma festa linda onde foi escolhido
as soberanas da festa. Parabéns para todos que fizeram parte daquele evento. O pessoal
que estava presente gostou muito do evento. Estivemos também essa semana, o
vereador Leonardo, o vereador Mateus e o vereador Lebrão, juntamente na RGE vendo
questões do município sobre plano de ação. Sobre essas reformas, sobre a troca de
postes. Só para o mês de junho existe uma previsão de 42 postes que serão trocados.
Tem uma previsão até o final do ano de 82 postes para serem trocados. E entre outros
que precisarem. Sobre as equipes que vem trabalhando e fazendo a poda e que buscam a
parceria junto a secretaria de obras para fazer essa limpeza. Porquê toda vez que o
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caminhão vem e faz a poda, é o mesmo caminhão que recolhe. Se a secretaria de obras
auxiliar, com certeza o serviço deles irá render. Eles estão buscando essa parceria, falam
muito sobre investimento, sobre a estação que tem até 2022, existe essa previsão, mas
vários problemas de pico de energia já estão sendo resolvidos. Foi uma reunião muito
positiva. Também estive semana passada a convite do meu amigo vereador Alex,
fazendo a live. Falando sobre algumas questões que do meu ponto de vista é errado.
Principalmente quando o assunto é saúde, um assunto que mexe muito comigo e que já
trabalhei na área. Só que logo depois disso veio muitos questionamentos, perguntando
se era oposição ou era situação. Gente, vamos tentar esclarecer. Quando me elegi, me
elegi para ser a favor de um povo. Tudo que há de errado, nós vereadores temos a
obrigação de orientar o executivo. Quando o executivo não quer ouvir as orientações,
nos resta a tribuna para dizer não. Nós vereadores também temos a opção de dizer se
queremos fazer parte do governo ou não. Mas quem nos elege é o povo. Independente
se for governo ou não. Oposição para mim é quando se opõe a tudo e eu não estou me
opondo a tudo. O que é bom eu vou elogiar sim, mas o que é ruim não tem como eu
fazer vista grossa. Por que está dentro do meu papel e das minhas atribuições como
vereador. Irei criticar sim, mas também irei elogiar o que é bom. E não irei me opor de
forma alguma, porquê dentro das minhas obrigações também está servir a necessidade
que o povo chega através do nosso gabinete. Esse respeito, o MDB sempre teve no meu
mandato. Eu deixei claro para o partido e o partido deixou claro. Sou um vereador livre,
eu posso opinar. Eu tenho esse meu direito de opinar e o mandato é meu. Então não se
trata por eu ir numa live do PTB ou de fazer parte de uma foto com o PT, não. Tudo que
é bom pode contar com esse vereador. Estarei sempre junto independente do governo.
Mas o que não for bom com certeza irei criticar. E o MDB é um partido de centro e eu
sigo uma linha assim também. GRANDE EXPEDIENTE: Destinado para
homenagens à “Semana do Meio Ambiente”. Ver. Antonio Alves – Saudou todos. Eu
já fiz meu comentário a respeito dos trabalhos da secretaria, mas é muito importante ter
esse espaço para que todos os vereadores se pronunciem a respeito do meio ambiente.
Parabenizar o pessoal que trabalha com vocação, as pessoas que se formaram nessa área
que trabalham com todo o carinho e conhecimento em prol do nosso meio ambiente.
Sabemos que as demandas são muito grandes. Os ambientais sofrem também com a
grande pressão do desenvolvimento, dos avanços tecnológicos, das grandes empresas.
Sabemos que não é uma tarefa fácil para eles, mas parabenizo vocês pela garra, por todo
o carinho e por toda força. Trabalham de coração, o nosso meio ambiente continua
saudável. É muito importante convivermos com a natureza. Temos que entender que o
ser humano precisa da natureza. Para que as gerações futuras tenham um bom oxigênio,
uma boa natureza. Quero parabenizar vocês todos que estão engajados no trabalho do
meio ambiente e que tem feito um grande trabalho nessa cidade. Sabemos que antes de
ser secretaria ali, tinha um departamento da área ambiental e a vereadora Ieda que hoje é
secretária, já fazia parte desse trabalho. Vemos que esse trabalho vem sendo feito por
muitas mãos e vemos o resultado hoje. Ver. Paulo – Saudou todos. Quando se fala em
meio ambiente, se fala em planeta. Algo que sem ele não se consegue viver. O planeta é
composto por três elementos. Solido, liquido e gasoso. Entendo eu que sem esses três
elementos não se vive no planeta. Fala-se de vida, então fala-se de futuro. Por que
futuro? No meu entendimento, o meio ambiente é fruto de um futuro da nação, de um
povo, de um planeta que infelizmente está sendo malcuidado. Se brinca muito e se fala
demais sobre meio ambiente e com poucas ações. Com relação aos desmatamentos, em
relação a nossa fauna e nossa flora, que é de tamanha importância par a existência do
ser vivo. Nós aqui em Nova Santa Rita, eu como um funcionário da área da saúde, me
preocupo muito com essa causa. Por que isso? Porquê hoje o município está crescendo
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desordenadamente com relação aos loteamentos, da forma como está sendo acolhido
esses latifundiários. Pessoas que vem para cá, muitos com o objetivo de angariar receita.
E a secretaria do meio ambiente tem se feito presente quando libera essas autorizações
para que isso seja realizado. A patrulha ambiental, a brigada militar tem se feito presente
também fazendo o que lhe compete. Porquê muito pouco tem sido contemplada dentro
dos seus direitos. Que seria aparelhamento, algo que pudesse realmente ajudar essa
secretaria. O nosso quartel, nosso 3°BSUP tem sido também um coadjuvante dentro
dessa preocupação. Mas a carência se faz presente ainda, como na nossa Vasconcelos
Jardins, que inúmeras vezes esse vereador veio a tribuna e botei pedidos para que seja
atendida aquela comunidade por causa daquele lixão que faz divisa com Morretes. Fica
aqui meu abraço, meu acolhimento pelo trabalho que vocês exercem nessa pasta de
tamanha importância, que ela seja relevante e atenciosa com as causas do nosso
município. Porquê aqui é onde vivemos, que haja uma preocupação voltada para o meio
ambiente de uma forma que realmente abrace projetos voltados para a vida. Fica os
meus parabéns para que a secretária toque essa pasta de forma firme e que realmente
atinja objetivo e a necessidade de Santa Rita. Ver. Guilherme – Saudou todos. Chico
Xavier disse uma vez que ambiente limpo não é o que mais se limpa. E sim o que
menos se suja. A ecologia é uma ciência que estuda a relação dos seres vivos com seu
ambiente e a importância dessa relação tem efeito direto em nossas vidas. Se pararmos
para pensar que o que estamos vestindo, onde estamos sentados. É fruto de matériaprima do meio ambiente. Aí que se dá a importância de debater, de se criar política
pública, de se fazer convenções internacionais, de proteção ao meio ambiente. Não seria
nada mais do que proteger a nós mesmos. Ou proteger de nós mesmos. O ser humano na
ânsia de ter mais, muitas vezes ele ultrapassa o uso correto de toda matéria-prima em
função da ganancia. A potencias mundiais não respeitam tratados internacionais em
função de uma disputa política para ser a maior economia do mundo. E quem paga isso
são as futuras gerações. Preservar o meio ambiente não é simplesmente combater o
desmatamento, não cortar uma arvore. É respeitar toda e qualquer forma de vida
existente na terra. A sua função e o porquê ela está ali. E a relação que ela tem com o
meio. Somente assim podemos construir um amanhã melhor. O meio ambiente exige
uma grande ação de conscientização, de trabalho, para que ele possa sobreviver a essa
vida predatória que o homo sapiens tem. Mas essa grande mudança ela só é possível na
somatória de pequenos atos. E esses pequenos atos está na responsabilidade de cada um
de nós, separando lixo, cuidando da mata, cuidando da água, não poluindo, não
fumando, enfim. Quem ama preserva e preservar o meio ambiente é nada mais do que
preservar a vida. Ver. José Rosales – Saudou todos. Cada papel de bala que nós não
jogarmos no chão, vai contribuir para o meio ambiente. Nesta semana do meio ambiente
nós tivemos nossa 8ª cavalgada do meio ambiente, organizada pela associação das
entidades tradicionalistas junto com a prefeitura, a secretaria do meio ambiente. Que
vem evoluindo a cada anona luta em defesa do meio ambiente. Participei da abertura na
escola Hélio Fraga e muito bonito aquele trabalho e depois a caminhada. O trabalho
feito hoje que eu não puder acompanhar, mas que foi feito no rio dos sinos e que vem
sendo feito pela secretaria do meio ambiente. Esse trabalho de conscientização.
Infelizmente nós temos que dizer que é preciso fazermos e intensificar o trabalho de
conscientização nas nossas comunidades. Se andarmos e vermos as margens das ruas do
nosso município, restos de moveis velhos jogados na beira das estradas. Lixo na beira
da estrada. Será que essas pessoas não pensam no futuro dos seus filhos, dos seus netos?
Se nós destruirmos o meio ambiente, certamente na frente vai ser uma desgraça. Eu
lembro que alguns anos atrás, a matança de peixes que deu por um acidente que depois
de investigado, uma empresa que poluiu o rio dos sinos. O vereador Guilherme falava
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na ganancia. E é verdade. As pessoas não pensam no meio ambiente, pensam em ganhar
dinheiro. Em outra oportunidade quando estava na vereança, eu participei do Pró-sinos e
o Guilherme também chegou a participar. Quando se discutiam plano de bacias, aqui no
vale dos sinos. Era limpeza dos rios e mananciais que se fazia esse trabalho de
conscientização. Infelizmente, hoje não se vê mais. Eu não vejo mais falar nesse projeto.
Mas é preciso retomar esse trabalho. Coronel 3° BSUP Jassion - Saudou todos. Eu
ouvia os vereadores usarem a tribuna para falar do meio ambiente e me ocorreram três
palavras. Sem as quais o que estamos falando aqui não vai redundar em grandes
resultados. Conhecimentos, consciência, transformação. Temos muito conhecimento,
sabemos o que fazer, temos muita teoria, sabemos como resolver os problemas do meio
ambiente, mas sem consciência. Que é o que estamos fazendo essa semana, gerando
consciência nas pessoas e principalmente na nova geração. Para de fato promovermos
transformação. Eu sou por excelência um eterno otimista. Sempre acredito no Brasil,
sempre acredito na melhoria das nossas condições, educação, saúde. Não estamos bem
ainda, mas vamos ficar melhor. Eu lia sobre o orçamento público federal e quanto o
Brasil tem investido em meio ambiente. Três anos para cá nosso orçamento vem
escolhendo. Mas eu fico feliz de ver que na nossa cidade nós temos trabalho para
crescer o orçamento na área do meio ambiente. Posso dizer que estamos indo na
contramão do restante da nossa população. Isso é bom, isso mostra que estamos
trabalhando bem. Estamos fazendo nosso dever de casa. E a palavra é meio ambiente,
interessante né. Por que não é o fim? Na verdade, o fim de todo ser humano é a
felicidade, é o progresso, é ganhar dinheiro, falamos aqui né. Mas sem o meio nós não
conseguimos chegar em lugar algum. Então meio ambiente é fundamental para o fim,
que é promover o progresso, promover o crescimento do homem enquanto sociedade.
Qual é o grande desafio? O grande desafio é o ecologicamente correto, socialmente
justo e economicamente viável. Essa tríade é o grande desafio. Temos que viabilizar o
crescimento econômico, mas sem abandonar nunca o socialmente justo e muito menos o
ecologicamente incorreto. E nesse sentido me alegro e quero registrar meu
agradecimento a vereador e agora secretaria do meio ambiente, Ieda Bilhalva. Ao
vereador Toninho pelo esforço que está concretizando da manutenção e recuperação da
Aeti que influencia diretamente no nosso batalhão na medida em que todo o esgoto que
é tratado no Lot Pop flui para o nosso batalhão e esteava sendo deteriorado. Graças ao
esforço dessa administração nós estamos resgatando esse passivo e com certeza vamos
mudar a realidade do 3° B Sup. e de Nova Santa Rita. Muito obrigado por esse espaço.
Continuamos parceiros dessa administração e sempre prontos para ajudar Nova Santa
Rita a crescer socialmente justa, economicamente viável e correta do ponto de vista
ecológico. Secretária Municipal do Meio Ambiente Ieda Bilhalva – Saudou todos. Já
foi divulgado aqui pelo nosso vereador do PRB e demais vereadores que nós fizemos
várias ações de sensibilização. O que o nosso coronel falou aqui resume tudo. Nós
temos um grande desafio que é o progresso e manter o nosso meio ambiente. Já está
falando meio né, meio em que vivemos, lugar onde vivemos, nosso habitat. É um
desafio, nós temos que mantê-lo, mas também não podemos correr contra o progresso.
A nossa cidade é um município que está em uma ascensão demográfica acelerada, quem
é morador daqui há 30 anos sabe que no início nós tínhamos nove mil habitantes. Em 30
anos, 27 de emancipação a nossa população triplicou. Quando triplica a nossa população,
triplica o número de casas. Triplicando o número de casas, triplicou o número de
esgotos. E aí vem a parte sanitária. A parte sanitária bate de frente com o nosso meio
ambiente. Nós temos feito um trabalho árduo na secretaria, nossos fiscais, nossos
licenciadores estão trabalhando forme nesse proposito e nós não vamos fazer milagre.
Isso é impossível não vamos conseguir fazer milagre. Mas vamos tentar manter o nosso
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meio ambiente sadio para as nossas próximas gerações. E o que nós temos que fazer?
Sensibilizar a nossa comunidade. O papel da minha bala que eu largo na calçada, ele vai
parar dentro do arroio. Ele vai parar dentro do bueiro e daí quando entupir o banheiro a
culpa será do poder público. Não, a culpa é nossa. De cada um de nós. A
responsabilidade é nossa. Quem é responsável pelo meio ambiente somos nós. Por isso
nós temos leis federais da logística inversa. Todo mercado que vende pilha, ele tem que
recolher pilha. E retornar para quem ele comprou. Vou falar em termos bem populares
para que todos possam entender. Aquele que vendeu o pneu, ele tem que recolher o pneu
e devolver para a fábrica. Então chega de nós assumirmos esse passivo que não é nosso.
Existe uma lei federal e ela tem que ser cumprida. E nós vamos ter que fazer esse
cumprimento. E aí vem o serviço dos nossos fiscais. A logística reversa existe, é lei. A
lâmpada tem que voltar para quem produz, o pneu volta para quem produz, a pilha volta
para quem produz. Já acabamos com quase metade dos problemas. É só nos unirmos,
fazermos essa responsabilidade que cabe a cada consumidor, a cada contribuinte fazer a
sua cobrança e nos ajudar nessa árdua tarefa de fazer com que nosso meio ambiente
continue saudável para todos. Muito obrigada. Obrigada por todas as parcerias que nós
temos tido durante essa semana. Obrigada militar, corpo de bombeiros e toda
administração da prefeitura de Nova Santa Rita. ORDEM DO DIA: Requerimento do
Ver. Antonio Alves – No sentido que seja incluído na Ordem do Dia da Sessão
Ordinária da presente data um Requerimento. Acatado. REQUERIMENTO: No
sentido de que seja incluído na Ordem do Dia da Sessão Ordinária da Presente Data, o
Proj. de Lei Nº 015/19, de Origem Executiva, o qual “Altera o Art. 1° da Lei Municipal,
n° 443/99, que dispõe sobre a Gratificação por risco de vida a integrantes do quadro de
servidores Públicos Municipais” Aprovado por unanimidade. O Ver. Alexsandro –
Solicitou a inclusão de uma emenda modificativa, ao Art. 1º, conforme segue: “Art. 1°
Aos servidores municipais investidos nos cargos de Guarda Municipal Patrimonial,
Fiscal de Obras, Fiscal Tributário, Fiscal Sanitário, Fiscal Ambiental, Fiscal de
Transportes, Conselheiros Tutelares e Socorristas será atribuída uma gratificação de
risco de vida equivalente a 80% (oitenta por cento) do respectivo vencimento básico”.
Acatado. Colocado em discussão o parecer da emenda: Ver. Alex – Eu vim discutir essa
emenda a esse projeto, por que eu vejo de grande importância e eu peço a atenção dos
nobres colegas. A importância que é valorizar hoje o conselho tutelar, o belíssimo
trabalho que os conselheiros fazem e ali eles realmente correm risco de vida. Eu
gostaria muito que os nobres vereadores me escutassem, avaliassem e valorizassem o
trabalho do conselho tutelar. Meu parecer é favorável porquê vejo uma grande
importância incluir junto e que tenha esse parecer para favorecer tanto o lado do
socorrista como o lado do conselheiro tutelar, que está incluso junto a esse parecer.
Como eu não vou poder falar sobre isso? O risco de vida que eles correm. A vida que
um socorrista dá para salvar outra vida. Esse vereador botou uma emenda onde dois
vereadores foram desfavoráveis e esse vereador foi favorável. Por isso essa emenda está
em discussão. Agora, não posso simplesmente chegar aqui na tribuna e não falar por que
eu botei. Eu peço para os demais vereadores que sejam favoráveis. Vamos reconhecer e
vamos nos ajudar. Ver. José Rosales – Não se está discutindo a questão de projeto.
Estamos discutindo a questão do parecer a emenda. Por que nós colocamos, o vereador
Guilherme e eu, o parecer desfavorável? Nós reconhecemos, ninguém está aqui
desrespeitando o conselho tutelar ou os socorristas, o problema é que esse projeto tem
que vir do executivo. É vício de iniciativa. Se nós aprovarmos essa emenda, o projeto
vai voltar. Com certeza vai ser vetado por vício de origem. Então nós temos que
resolver o problema que está aqui na casa. Não adianta nós virmos aqui e dizer que
somos contra o conselho tutelar, somos contra os socorristas, não. Nós somos a favor
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sim. Nós não podemos fazer coisa errada aqui na câmara. Se é inconstitucional, é
inconstitucional. Por isso nós colocamos o parecer desfavorável, porquê tem vicio de
inciativa. Ver. Paulo – Eu sou contra esse parecer em virtude de o mesmo estar
barrando a possibilidade de servidores serem ampliados dentro de suas atribuições.
Estender essa lei 015/2019 a demais servidores que há muito tempo tem clamado
também por esse direito. Não cabe a casa legislativa ir contra uma emenda. A câmara
dos deputados faz emenda todos os dias em cima de veículos executivos. A assembleia
legislativa também faz. Se é vício de origem em função do que o executivo tem de
dinheiro para pagar, que o executivo vete. Mas não cabe a nós que representamos a
comunidade, o servidor público, dizer que nós não vamos votar a favor da causa do
servidor. Meu voto é não. Ver. Antonio – Eu quero dizer que sou favorável ao parecer
do vereador. Por que nós temos que trabalhar com o correto, com aquilo que é honesto e
justo. Nós sabemos que são dois poderes, executivo e legislativo. Quem da gratificação,
quem do aumento é o executivo. Então não adianta inventarmos aqui para a comunidade
que temos poder para fazer isso. E nós vamos prejudicar um processo que está de forma
legal, está tramitando que é a gratificação aos servidores na área de fiscalização. E
certamente se for colocado essa emenda, a prefeita fará um decreto contra. Sabemos que
os fiscais de obras, os fiscais tributários, guarda patrimonial, recebem gratificação. Ver.
Jocelino- Esse negócio da prefeita vetar porque há uma emenda, não. Se ela mandou o
projeto para casa. Eu sou desfavorável ao parecer e sou favorável ao projeto para que
esse pessoal seja incluído. Ver. Rodrigo – Saudou todos. Sou favorável sim ao projeto e
sou favorável a emenda. Sou contra o parecer. Ver. Renato – Saudou todos. Avaliando o
parecer onde cria dentro desse artigo primeiro que é um projeto de lei, que está incluído
os cargos de guarda municipal, fiscal de obras, fiscal tributário que inclui fiscal sanitário
e fiscal ambiental. É isso que inclui na lei. E mais a emenda parlamentar onde os
socorristas e os conselheiros tutelares também serão beneficiados, se assim aprovado.
Essa lei pode sim, a câmara tem o poder de emendar e nós votamos contrário ao parecer
da CCJ e a favor da emenda e do projeto. Ver. Guilherme – Acho que é importante
esclarecermos para a população o que está se passando aqui. Primeiro lugar, foi dito
aqui que o congresso nacional tem poder de emenda. Sim. A constituição de 88 prevê
alterações em leis criminais, lei orçamentarias e lei tributarias. O que não permite por lei
federal à câmara de vereadores. Se alguns dos colegas aqui afirma que pode emendar,
eu reafirmo que legalmente, infelizmente, nós não podemos emendar esse tipo de
projeto. E mais, foi dito que aqui nessa tribuna a emenda é contra o parecer por vício de
origem por falta de dinheiro. Não. Vício de origem e iniciativa de onde que sai o projeto,
não tem nada a ver com recurso orçamentário. Terceiro, quem vai dar o veto não é a
prefeita e sim a PGM. Através dos advogados responsáveis que vão analisar a
constitucionalidade do processo legislativo. E não do mérito, se merece ou não. Aliás,
eu acho que merecem. Não cabe aos vereadores emendar esse tipo de projeto e se algum
vereador ou membro da comunidade descorda, que converse com algum advogado da
sua confiança. Que vá no ministério público e pergunte para o promotor se isso pode ser
emendado. Por fim, acredito que a prefeita poderia mandar um projeto especifico para
os conselheiros e socorristas. Entretanto, vou votar a favor do parecer porquê não quero
travar esse projeto na PGM para prejudicar a concessão dos 80% para os que já estão
ganhando e não atrasar o salário, a concessão no salário desses que estão sendo
beneficiados. Parecer rejeitado por 9 X 1. Colocada em votação a Emenda: Emenda
rejeitada por 9 X 1. PROCESSO Nº 786/19 – PROJ. DE LEI Nº 019/19 – Altera o
artigo 1° da Lei Municipal nº 443/99, que dispõe sobre a Gratificação por Risco de Vida
a integrantes do Quadro de Servidores Públicos Municipais. Colocado em discussão o
projeto - Ver. Antonio – Venho pedir para os colegas vereadores que sejam favoráveis a
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aprovação desse projeto. Nós que estivemos na secretária do meio ambiente sabemos o
grande trabalho dos nossos fiscais, a importância de serem valorizados pelo trabalho
que fazem. Muitas vezes enfrentando interesses que não é da nossa sociedade e
correndo risco. Eu sei por que acompanhei, escutei certos tipos de argumentos que não
condiz com pessoas que respeitam os fiscais. Ver. Leonardo – Vereador Toninho penso
que não seja preciso o senhor pedir aprovação porquê esse é um projeto que a gente já
batia há tempo, já pedia há tempo que esse projeto viesse para casa assim como o
projeto de aumento dos conselheiros tutelares. Pode ter certeza. E terão a nossa
aprovação unanime nessa mesa. E peço também que venha um projeto para essa casa
dando aumento aos conselheiros tutelares. Ver. Jocelino – Demorou para vir esse
projeto. Não posso falar em nome do pessoal do conselho tutelar porquê se estivesse
falando seria mentira. Mas sim, já subi várias vezes no gabinete falando para o pessoal
da vigilância sanitária e a questão dos fiscais ambientais. Sabemos do risco e também
que é um direito deles. Não estamos aqui fazendo nenhum favor para vocês, só que esse
projeto para não ter problema não foi criado aqui na câmara porquê tem que partir do
executivo como eu já tinha falado para todos. O que me deixa chateado é que já faz
mais de seis meses, entre seis a oito meses que somente eu venho cobrando. Eu sei que
o vereador Mateus cobrou, Leonardo cobrou e sei também que o irmão Toninho quando
secretário também cobrou. E não veio. Aí agora casualmente, próximo das eleições, vem
o projeto. Lamentavelmente pela demora. Mas parabenizo o executivo pelo
reconhecimento do trabalho de vocês. E para população entender esses 80%, tanto a
vigilância sanitária como ambiental, venha somar e muito na parte da fiscalização. Da
qual também esse valor somado irá contribuir muito para o município de Santa Rita. Ver.
Guilherme – Esse projeto ao ser aprovado, a casa tem alguns dias para mandar para o
executivo, o executivo por sua vez também tem alguns dias para abrir o protocolo e esse
processo burocrático chegar no departamento pessoal, enfim. Isso leva vários dias até
que caia lá. Entre na folha e o pessoal vai receber esse adicional de 80%. Se esse projeto
tivesse sido emendado, falando hipoteticamente, esse processo talvez iria paralisar por
uns 60 dias. Ia vir veto, ia volta. Aí os beneficiários desse projeto iam ficar os 60 da
trave burocrática, mais os 30 para começar a receber. Noventa dias até receber. Vereador
Leonardo lhe parabenizo e sei por que lhe acompanho nas redes sociais. Sei que o
senhor vem pedindo esse projeto há muito tempo. O senhor, o vereador Gugu. E
também admiro e concordo que o executivo deve sim fazer uma análise e é bom que as
redes sociais estão aí para que mais pessoas possam ter o nosso posicionamento. Que
venha um projeto para o conselho, para os socorristas, que aí dentro do processo
legislativo e da legalidade, a gente aprove. Ver. José – Eu sempre me coloco em defesa
do direito do trabalhador. Tem que ser da forma legitima. Nós sabemos o que é
permitido para o vereador. Não adianta fazermos as coisas erradas em benefício de uma
emenda, que vamos prejudicar os trabalhadores que estão incluídos nesse projeto. Nós
temos que ter clareza naquilo que estamos legislando. Eu sou favorável aos
trabalhadores e sempre defendi. E com certeza se a prefeita analisar e mandar um
projeto que venha beneficiar esse outro grupo de trabalhadores, com certeza vou ser
favorável. Voto a favor do projeto. Ver. Paulo – Com relação ao equívoco. Esse
vereador já botou em outras ocasiões, projetos semelhantes com relação, principalmente,
aos socorristas. Entenderam que era vício de origem também. Então a casa legislativa
não tem esse poder de botar projetos que venham superfaturar. É o executivo que
administra suas finanças e é ele que bota alguma coisa que venha para essa casa dentro
do orçamento que eles têm. Nada mais justo que a vigilância sanitária, vigilância
ambiental seja comtemplada com direito que já tem inclusive em outros municípios e no
estado também. E parabenizo todos os meus colegas por essa conquista que há muito
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tempo estão esperando. Ver. Renato – Eu estava observando e comparando a lei
anterior que altera onde os guardas municipais, patrimoniais, fiscais de obras, fiscais
tributários. Esses já recebem hoje os 80%, então a inclusão na lei do fiscal sanitário e o
fiscal ambiental para que possam também ganhar os 80%. Dentro da câmara tem o lado
político também, muitas vezes o projeto já teve aqui nessa casa. O que eu entendo é que
a iniciativa do vereador da emenda, mas como vai gerar despesa para o município teria
que partir do município, teria que partir do executivo. Ver. Alex – Tentei entrar com a
emenda para reconhecer e atender a grande necessidade dessas pessoas, tanto dos
conselheiros tutelares como socorristas e infelizmente na hora da votação, não consegui
votar conforme eu queria ter votado. Eu vejo os vereadores virem aqui e falar com a
maior naturalidade que são defensores, mas quando é para defender, aí procuram tudo
que é defeito. Se amparam em tudo que é lei, mas quando é para empurrar para a
prefeita, capaz que eles vão fazer isso. Por que eles têm que defender o cargo deles. Tem
que votar nesses projetos que vem de lá mesmo. E vim na tribuna e tentar enrolar as
pessoas que são favoráveis. Sendo que eles deram o parecer contrário. Que defensor de
causa que são? Para sua própria causa. Eles vão votar para dar os 80% para esses
funcionários, não digo que não mereçam, mas revejam o salário deles e olha o salário do
conselheiro. Olha o salário do socorrista. E esses a prefeita não enxerga. Sou contrário a
esse projeto. Ver. Mateus – Primeiro eu acho que houve um equívoco aqui. Por que eu
não entendo o que o vereador veio aqui defender. Eu nunca tinha visto na minha vida
um vereador apresentar uma emenda e depois ele mesmo ser contra a emenda. E aí o
vereador quer vir aqui questionar quem defende ou não. Nós defendemos sim que os
conselheiros tem que ganhar e vamos cobrar da prefeitura para que possa vir um projeto
da prefeitura para casa. Não fazer um discurso bonito para querer agradar alguém. Nós
somos favoráveis sim a esse projeto e vamos cobrar no executivo. Projeto aprovado por
unanimidade sem emenda. PROCESSO Nº 456/19: PROJ. LEI Nº 016/19
–
Institui a “Semana da Mulher” e cria o “Torneio Municipal de Futsal Feminino” e dá
outras providências. Aprovado por unanimidade. INDICAÇÕES: Ver. Leonardo - No
sentido de que a Corsan realize o conserto da pavimentação na Av. Santa Rita, a 100
metros do Beco do Machado, sentido Centro/bairro, bairro Califórnia. Aprovada por
unanimidade. No sentido de que a secretaria competente efetue a instalação de placas de
aviso em todos os quebra-molas da cidade. Aprovada por unanimidade. Ver. Guilherme
- No sentido de que a RGE Sul efetue a troca dos postes de madeira por postes de
concreto na Rua Carlos de Souza Pereira. Aprovada por unanimidade. Ver. Ildo - No
sentido de que a secretaria competente efetue a colocação de PAVS na Rua das
Cerejeiras, bairro Caju. Aprovada por unanimidade. Ver. Rodrigo - No sentido de que o
Poder Executivo estude a possibilidade de construir um Centro Administrativo que
comporte todas as secretarias municipais. Aprovada por unanimidade. No sentido de
que a secretaria competente efetue a pavimentação da Rua do Ipê, bairro Centro.
Aprovada por unanimidade. Ver. José Rosales - No sentido de que a secretaria
competente efetue a pavimentação da Rua dos Bloedow, bairro Morretes. Aprovado por
unanimidade. No sentido de que a secretaria competente efetue a aquisição de mudas e
sementes da árvore denominada “Crotalária” (função de repelente natural contra insetos)
para distribuição nas residências do Município pelos Agentes Comunitários de Saúde.
Aprovada por unanimidade. Ver. Paulo - No sentido de que a secretaria competente
efetue a retirada de lixo na área da APP, situada na Rua Sete de Setembro, esquina com
a Rua “G”, Loteamento Vale Verde. Aprovada por unanimidade. No sentido de que a
RGE Sul efetue a troca de lugar, com possível recuo de um poste localizado na Rua Sete
de Setembro, esquina com a Rua Marinho Peixoto, Loteamento Vale Verde. Aprovada
por unanimidade. Ver. Alex - No sentido de que a secretaria competente estude a
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possibilidade de colocar uma ambulância à disposição no Posto de Saúde do bairro
Berto Círio. Aprovada por unanimidade. No sentido de que a secretaria competente
efetue instalação de rede de esgoto no Beco do Esperança, bairro Berto Círio. Aprovada
por unanimidade. Ver. Renato - No sentido de que os Correios realizem a entrega das
correspondências no Residencial Parque das Rosas, bairro Caju. Aprovada por
unanimidade. PAUTA: PROCESSO Nº 739/19: PROJ.
LEI Nº 023/19 – De
autoria do Vereador Renato Machado - Declara de Utilidade Pública a ONG
(Organização Não Governamental) APAPNE – Associação de Pais e Amigos dos
Portadores de Necessidades Especiais do Município de Nova Santa Rita/RS. Dada a 1ª
pauta. PROCESSO Nº 742/19: PROJ. LEI Nº 024/19 – De autoria do Vereador José
Rosales - Institui o cartão de identificação para pessoas com Transtorno do Aspecto
Autista, residentes no Município de Nova Santa Rita e dá outras providências. Dada a 1ª
pauta. PROCESSO Nº 689/19: PROJ. LEI Nº 022/19 – De autoria do Vereador José
Rosales - Institui no Município de Nova Santa Rita a Política Municipal de Proteção aos
Direitos das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista e dá outras providências. Dada
a 2ª pauta PROCESSO Nº 713/19:PROJ. LEI Nº 017/19 – De autoria do Poder
Executivo - Autoriza o Poder Executivo Municipal a aprovar o Condomínio Residencial
de Lotes de 20 (vinte) HA. Dada a 2ª pauta. EXPLCAÇÕES PESSOAIS: Não houve
explicações pessoais. 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, sendo que os discursos de uso da tribuna constam em arquivo digital em anexo,
foi lavrada a presente ata, que vai assinada pela Presidente e pelo vice-presidente.

Vereador Mateus Onuczak Marcon,
Presidente.
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1º Secretário.
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