
 

 

ATA Nº 018/2014 - 13ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 20 /MAIO/2014 – Aos vinte dias do mês 

de maio do ano de dois mil e quatorze, na sede da Câmara de Vereadores de Nova Santa Rita, 

realizou-se a sexta Sessão Ordinária, do segundo ano da sexta legislatura, com a presença de 

todos os vereadores. O Senhor Presidente, Vereador Antônio Dionísio Pfeil, deu início aos 

trabalhos às dezoito horas e cinco minutos, com a proteção de Deus e do Povo de Nova Santa 

Rita, cumprimentou os presentes. ATA Nº017/2014. Aprovada.  Ver.  Marne. Solicitou a inclusão 

de um pedido de providencia: No sentido que o Executivo atenda as reivindicações da Sr.ª 

Elisabeth Quadros dos Passos no sentido de garantir transportes para seus filhos de sua residência 

até as entidades solicitadas nas datas e horários dos devidos encaminhamentos a ACADEF e 

APAE. Acatado. COMUNICAÇÕES DE LIDERANÇAS: Ver. Marne saudou a todos os 

presentes e disse que era um dia  de comemoração nesse dia o qual no momento uma oportuna  e 

a justa homenagem a essa instituição antiga e solida do Estado e do município. Falou que estava 

triste porque o Loteamento Recanto da Quinta ainda tão debatida na sessão passada não teve a 

presença e o atendimento por parte do Poder Executivo e que no momento oportuno ira 

novamente conversar com os vereadores inclusive com o Presidente dessa Casa e o ver. Júlio que 

na semana passada se colocaram a disposição para ajudar, mas infelizmente vereadores a ajuda 

deles não foi eficiente no que tange em sensibilizar o Poder Executivo, pois se passou uma 

semana onde foi discutido nessa Casa e prometido pelos vereadores da base do governo onde 

atenderiam e ainda não foi atendido. Disse que havia recebido no escritório com tristeza a Srª.  

Elizabete e esposo a qual era moradora a oito meses de Nova Santa Rita e infelizmente as quais 

trouxeram sus filhos onde a vinte e cinco anos numa luta aonde relataram que em Canoas tinham 

condições de levarem seus filhos numa escola para preparação de sus filhos e desde que vieram 

morar em Nova Santa Rita procuraram a Prefeita, Secretarias da Educação e  Saúde  e o vice 

Prefeito em exercício onde todos prometeram em uma semana estar solucionando apenas o 

transporte para seus filhos estudarem, aonde a três meses veem prometendo que na próxima 

semana será solucionado. Disse que a mãe se encontrava abalada porque não foi atendida e para 

não dizer que essa mãe estava faltando com a verdade ela havia protocolado onde formalizou seu 

pedido aonde foi oficialmente negado, pois uma secretaria diz que a culpa era da outra. Falou que 

havia feito um pedido de providencia para a Prefeita e que ela defina qual a secretaria que tenha 

competência e avise essa família os quais serão encaminhados para o atendimento que 

necessitam. Disse que abdicava em tecer sobre suas atividades parlamentares para concordar com 

os moradores do Recanto da Quinta fossem atendidos onde os vereadores da base prometeram 

ajudar e mais uma vez uma promessa não cumprida. Disse que iria tomar outras medidas. Falou 

que havia uma família que também não era atendida e o que fazia era pedir, conclamar que com o 

conjunto de vereadores consigam ajudar essa família e tinha a certeza que a partir de hoje seriam 

atendidos. Disse que queria ouvir dos vereadores o porquê da promessa de tantas autoridades que 

disseram que na próxima semana seriam atendidos e não foram e eram duas vidas e uma família 

que estava sofrendo e pediu aos vereadores que levassem ao Poder Executivo o problema da 

família da Srª Elisabete e do Loteamento do Rincão da Quinta. Ver. Danilo saudou a todos e disse 

que falar e dizer eram difíceis ver o descaso a exclusão que ainda permanecia numa cidade. Falou 

que guando se via pessoa enaltecendo as benfeitorias, mas para aqueles pais e familiares que 

Deus colocava aqui na terra para cuidar de um anjo, disse que faltava com propriedade e uma 

coragem que Deus colocava. Falou que era um homem que não frequentava igrejas era um 

homem cristão, pois Deus havia feito passar por algumas provas e comentou sobre a perda de seu 

filho e de seu filho Thiago que hoje tinha a mesma idade do Isaac. Falou sobre as dificuldades e 

que muitas vezes se agarrando a políticos, as pessoas que podiam mais e que davam altos 

discursos. Disse que vinte e cinco por cento da população do mundo estava ligado no sofrimento 

dessas famílias. Disse que se todos os vereadores e dizia isso de uma forma que muitas vezes 

queria aparecer. Falou sobre a escolinha de equoterapia que tinha feito em Morretes onde atendia 

vinte e três crianças, onde muitas crianças conseguiram dar seus primeiros passos através do 

trabalho voluntario. Disse que eram muito bonitas as promessas de campanha que serão 

resolvidos e não se resolve nada. Disse que será que era muito difícil para o Poder Público que 

gastava muito om CC, onde se via carros rodando um atrás do outro e disse que sabia o que 

estava falando, pois rodava muito na cidade. Disse a Srª Elisabete que Deus a tinha escolhido 

para cuidar desses anjos, pois Cristo foi crucificado onde sua carne foi cortada e machucada e era 

nele que tinham que encontrar forças. Disse que tinha a certeza que a sociedade e gostaria muito 

que cada um quando chegar a casa fosse perto da cama do seu filho e observa-se se eles têm 

saúde. Disse que não devia deixar desamparados os pais dos portadores de deficiência. Falou que 

até agora  não  tinham resolvido o problema da calçada em frente a Brigada Militar. Ver. Luciano  

 



 

 

saudou a todos os presentes e disse que gostaria de fazer uma saudação de reconhecimento e que 

efetivamente o espaço que estava sendo inaugurado a Sala do empreendedor e que seja o inicio 

de um  trabalho e alcance os objetivos previstos e pré-determinados e tinha a certeza que era o 

que almejava a administração e que não seja mais um dificultador e seja sim um facilitador  das 

organizações, regularizações e que agilize a formalizar o negocio em Nova Santa Rita. Falou 

sobre algo que havia lhe deixado bastante preocupado, para quem tinha acesso a literatura do 

centro do país onde a comissão de Turismo e Desporto da Camata de Deputados onde fez todo o 

levantamento sobre investimento para a copa constatou agora antes do início da copa que o país 

tinha gastado muito mais do devido e realizou muito menos que era a sua obrigação. Disse que 

um jornal de São Paulo a menos de trinta dias da copa apenas quarenta e um por cento dos cento 

e sessenta e sete obras previstas. Disse que o pior índice de não cumprimento das obras previstas 

pagas e ainda não realizadas era de mobilidade urbana onde dez por cento das obras previstas de 

mobilidade urbana como de acesso a estádios onde uns enormes numeram de visitantes vão 

receber. Disse que pelo menos consiga ganhar a copa, porque mais que essa tribuna seja 

testemunha de falácias contingentes em momento pré-eleitoral onde tudo funcionava como nunca 

antes com esse jeito de governar se percebia que a pratica não se consolidam e se consomem com 

o que era proposto e que essa ideologia que beira a falência possa lá no seu ultimo suspiro dar ao 

Brasil pelo menos esse momento de alegria de ganhar uma copa do mundo no país. Falou que as 

pessoas que estão acompanhando o processo da Petrobras onde o Presidente da Petrobras o 

conselho gestor conclama pelo reajuste dos combustíveis, agora de forma urgente e não espere 

um aumento eleitoral sobre pena da empresa não aguentar suportar o rombo causado pelo 

subsídio que vem trazendo e era claro que as montadoras de automóveis estavam felizes, pois 

nunca faturaram tanto, os banqueiros nunca faturaram tanto, mas o patrimônio nacional vai se 

esvaziando e a energia elétrica desde o Ministério de Energia passando  pelo operador nacional 

de sistema até as concessionárias todas elas que sofreram pênalti em setembro quando a 

presidência resolveu presentear com a queda da tarifa e hoje clama que sofra reajuste porque o 

apagão estava ai onde empresa de energia e de geradores de energia vendendo pacotes pré-

apagão  na tribuna na TV era a informação de que estava tudo bem . Falou que todos tenham os 

olhos abertos e no decorrer desse ano, principalmente em outubro tenham a clareza e a sensatez 

na hora de escolher. Ver. Antônio Alves saudou a todos os presentes e  falou que reconheciam as 

grandes demandas que tinham pela frente , pois fazem parte de apoio a Prefeita onde sabiam que 

as demandas eram muitas e são tantas até pela forma que vinham sido trazidas para a cidade 

aonde as coisas aconteciam a revelia então sabiam da necessidade de organizar para fazer um 

trabalho dependiam de profissionais como arquitetos, engenheiros para organizar a mobilidade 

urbana da cidade a estrutura e a forma que vão projetar o futuro da cidade e reconheciam que 

havia muito trabalho pela frente, mas tinham coragem para avançar. Disse que pela manhã esteve 

com a Prefeita ajustando a forma de trabalho e que ela era coerente com os vereadores e irão com 

certeza olhar para os bairros e cuidar mais das necessidades do cidadão de Nova Santa Rita e 

acreditavam que estavam no caminho certo e hoje tinha sido inaugurada a sala do empreendedor 

onde era um passo importante, onde muitas vezes onde uma pessoa vai criar uma firma 

encontrava dificuldade enorme com a documentação e isso era um passo muito importante para o 

empreendedor, microempresa e isso iria trazer uma sustentação enorme para o município. Disse 

que era trabalhar serio e com vontade as coisas aconteciam e acreditava que Nova Santa Rita iria 

para frente e muito bem. Ver. Marli Castro saudou a todos e disse que ficava um pouco sentido 

quando ouvia o pronunciamento de alguns vereadores e lhe parecia que eles tinham função 

diferente onde uns tinham a função de reclamar, denunciar, chorar magoas e outros tinham a 

função de fazer e era o que transparecia na Casa Legislativa nesse momento, mas também tinham 

a certeza de que tinham o compromisso importante extraordinário nessa gestão e tinha a certeza 

que estavam cumprindo rigorosamente o que tinham prometido. Comentou sobre a inauguração 

da sala do empreendedor o que podiam não entender a importância da ação. Disse que sabiam 

que Nova Santa Rita estava crescendo e ninguém podia negar, mas estavam estabelecendo 

politicas claras para diversos segmentos e o pequeno empreendedor era um e merecia respeito o 

parceiro Presidente da Acisa Sr. Ângelo Fontana. Disse que mais de cinquenta por cento da 

geração de empregos desse país estava nas pequenas empresas e também sabia que quase 

cinquenta por cento da renda adquirida nesse país também era gerada pelas pequenas empresas. 

Falou que infelizmente as politicas destinadas ao empreendimento têm deixado muito a desejar 

esse segmento e agora estavam cumprindo com uma promessa de campanha. Falou que na 

semana passada deram pose a Coordenadoria da politica da Mulher o que era uma grande ação da 

gestão  onde  tinham  politicas. Disse  que  tinha  protocolado  nesta Casa um Proj. Lei que visava   

 



 

 

criar o centro de referencia do idoso. Falou que as mulheres agora também estão ativas no poder 

Executivo onde eram tratar as pessoas com deficiência e era lamentável que ainda não tinham 

solução para esse problema, mas era um compromisso de todos os vereadores que deveriam 

cumprir suas funções de criar leis e politicas para resolver esses problemas e não vir aqui e jogar 

como se fosse competência dos outros e era inadmissível que iriam trazer para cá, como se essa 

Casa fosse um espaço reivindicatório e não era e sim uma Casa de Leis e criar políticas  claras 

para sociedade e infelizmente existe dois pesos e duas medidas e estavm chegando ao limite e a 

comunidade esperava muito mais e era importante que tivesse essa consciência. Falou que 

esperava que os vereadores fossem parceiros da Cidade um parceiro da gestão e para encontrar 

solução e não simplesmente jogar os problemas da comunidade e pensar que a competência era 

só deles. Ver. Guilherme saudou a todos os presentes e disse que tiveram mais uma semana de 

muitas tarefas entre elas a visita a pontos específicos no bairro Morretes para algumas demandas 

onde a comunidade num longo período e tinha agendado com a Prefeita onde pela manhã tiveram 

reunião com o vice-prefeito César e logo após foram a Morretes onde foi ver um amigo seu que 

havia perdido o seu pai, mas logo após puderam visitar a comunidade e verificar a satisfação que 

as pessoas tinham em ver a Prefeita no dia a dia dentro da comunidade. Falou que a comunidade 

de Morretes havia apresentado varias reinvindicações a Prefeita a qual ficou de dar alguns 

encaminhamentos onde outras ela foi bem coerente e dizer que não era tão rápido e fácil de fazer, 

mas a importância de isso tudo era a conversa e o dialogo e o sentimento da comunidade 

colocando a comunidade. Disse que teve a tarde a assinatura de um contrato junto com a 

secretaria de saúde e o SESC, onde serão efetuados atendimentos odontológicos na Carreta móvel 

que tem três consultórios e que ficará até agosto no município onde com uma incrível meta de 

mais de cinquenta serviços odontológicos por dia e isso era uma recorde, pois algo que nunca 

tinha se visto nessa cidade. Falou que era um trabalho diferenciado onde foi colocado na reunião 

que eles não fazem o atendimento simplesmente e sim o acompanhamento completo e de 

qualidade. Disse que foi assinado contrato sobre a saúde bucal onde muita criança será atendida. 

Comentou sobre a inauguração da sala do empreendedor. Falou que era um projeto de campanha. 

Disse que essa sala desburocratizava para os pequenos empreendedores do município, pois ele 

junto com as grandes empreendedores que sustentam o município. Disse que riqueza não se fazia 

dividindo, mas investindo uma empresa crescia pegando seu orçamento e a metade investindo e 

assim se gerava riqueza. Disse que o município caminhava sim por um desenvolvimento e cada 

dia tinham a certeza se tinha uma cidade melhor de se viver. Ver. Antônio Pfeil saudou a todos os 

presentes e disse que tiveram mais um marco nessa cidade que vai causar um grande impacto q 

questão de novas empresas se instalando no município e principalmente aquelas que geram mais 

empregos. Comentou sobre a inauguração da sala do empreendedor, disse que ela não vai só visar 

que seja mais urgente os alvarás, mas terá orientação para os pequenos investimentos, pequenos 

empresários e com isso gostaria de dizer que pequeno empresário que pedir esse apoio junto ao 

Poder Público ele terá chance, pois poderia com que a empresa dele tenha uma orientação 

técnica. Disse que essa semana foi inaugurada a coordenadoria da mulher onde via muito 

importante, por que muitas vezes as mulheres ficavam numa situação de inferioridade, sofrem 

agressão onde muitas vezes não tem e às vezes por questão de humilhação não vão procurar 

recursos para se defender da violência e agora em Nova Santa Rita tinham essa coordenadoria da 

Mulher a qual vai orientar a mulher até mesmo na questão da saúde, que muitas vezes a doença 

vinha e a pessoa não sabia e com essa coordenadoria vai haver orientação para que a preensão 

seja o melhor remédio falou que era solidário a todas as reinvindicações dessa cidade e hoje o 

ver. Marne o colocou na obrigação, mas isso não precisava, pois tinham o compromisso de agir a 

favor da comunidade. Disse que gostaria de tirar uma pauta da comunidade do Recanto da Quinta 

onde tenha as reinvindicações, pois a Câmara estava aberta e levará pessoalmente e convidou 

alguém da comunidade para acompanhar até a Prefeita. Disse que dessa forma poderão construir, 

dialogar e fazer com que o poder público se sensibilize  e conforme tinha dito o Ver. Marli Castro 

que era inadmissível que ainda não tenha na cidade, mas estavam trabalhando para isso um 

transporte que de acessibilidade e que as pessoas com deficiências sejam transportadas. Disse que 

era com essa forma de dialogar e até mesmo a critica vindo de uma forma construtiva muito 

salutar, vinha para melhorar e era dessa forma que sempre dizia que os criticam, mas criticam 

buscando o melhor para a cidade.  GRANDE EXPEDIENTE: Foi transformado em especial 

para homenagear os oitenta anos do CREA. Ver. Antônio Pfeil saudou a todos os presentes e 

disse que iria iniciar sua homenagem mencionando o Inspetor Chefe do CREA de Canoas o 

Engenheiro Agrônomo Sr. Elso Augusto Sena Costa o qual trabalha na secretaria do Meio 

Ambiente  de  Nova  Santa  Rita  e  o  Engenheiro  Químico Ricardo  Brandalise. Falou que essas  

 



 

 

pessoas mencionadas queria dizer que a justa homenagem ao CREA e dizer que falar dessa 

instituição que zela muito pela capacidade técnica, zela muito para que quando era enxergado um 

profissional e que esse esteja capacitado e que vale fazer o melhor do seu trabalho pela 

comunidade. Disse que o CREA pelos seus oitenta anos também tem a responsabilidade de 

fiscalizar ele tem essa autonomia e isso servia para todos, pois quando fosse fazer qualquer 

atividade e dependia de um profissional, que se faça o qual esteja comprometido com a 

legalidade das coisas. Disse que se sentia orgulhoso nesse momento prestar sua homenagem ao 

CREA-RS pelos oitenta anos. Ver. Marli Castro saudou a todos os presentes e disse que essa 

homenagem precisava ser feita uma pequena reflexão, pois gostava de chamar a atenção para esse 

lado. Disse que o CREA-RS ele estava preocupado com um grande problema no país que hoje 

era, pois o país crescia hoje acima de cinco por cento da sua economia e deparavam com a falta 

da mão de obra que vai desde a arquitetura, agronomia, técnica. Disse que essa falta  de mão de 

obra ela preocupava o desenvolvimento pois Nova Santa Rita estava sofrendo na carne pois tinha 

uma grande falta de pessoas tecnicamente qualificada para tocar diversos segmentos inclusive 

publico e era preciso se antenar para esse assunto pois esse problema merecia uma atenção 

especial nas instruções de ensino e essa politica precisava ser implementada e os segmentos dessa 

área teriam a responsabilidade de gestionar junto aos órgãos públicos. Disse que o difícil do 

profissional ele podia trazer preocupação porque hoje de dez a onze por cento dos estudantes de 

dezoito a vinte e quatro anos estão estudando curso universitário e desses onze por cento apenas 

dez por cento estão cursando e isso significava um pouco mais de um por cento na universidade. 

Disse que havia pouco incentivo a essa situação. Disse que o Brasil caminhava para o 

crescimento inclusive em Nova Santa Rita, onde foi cedida uma área para construção de uma 

Escola Técnica. Disse que o CREA como órgão fiscalizador tem feito o seu trabalho com muita 

maturidade  tem sido inclusive responsabilizado ou alguns momentos o povo sabia da seriedade 

que o CREA fazia. Parabenizou o CREA. Ver. Antônio Alves saudou a todos os presentes e disse 

que era com muito carinho que prestava sua homenagem aos profissionais na área da engenharia 

e pelos oitenta anos do Conselho Regional e parabenizou a todos. Disse que sabia que eram todos 

profissionais e que tinham grande responsabilidade para prestar um trabalho digno de engenharia. 

Disse que eles eram profissionais que cuidavam da estrutura e o bem das coisas da cidade e do 

Brasil. Ver. Luciano saudou a todos e que falar do seu conselho, falar do conselho que tinha 

vinculo desde 1975 agora nessa Casa era uma grande honra e era de grande importância para ele. 

Disse que valorizar técnicos no município o que era bom ter essa representatividade no município 

e que o CREA possa estar atuando independente das questões que seja politica dos interesses 

pontuação, mas que possa estar atuando na fiscalização no controle, na orientação, 

aprimoramento e que tenha aqui cada vez mais técnicos compondo os quadros do CREA. Disse 

que muitas vezes em seus serviços o cliente passa questionar o valor, mas que transida essa 

preocupação. Disse que o CREA estabelecido aqui desde 1931 possa estar doando aquilo que o 

município que era de vasta área onde terão diversos investimentos em obras. Disse que tinha 

ficado muito grato por essa homenagem porque tinha os técnicos vinculados ao CREA. Disse que 

seja o Poder Legislativo ou Executivo sejam os canais mais fortalecidos e agradeceu ao CREA-

RS aqui no município. Ver. Guilherme saudou a todos e disse que quando essa indicação foi feita 

por essa Mesa e aceita por todos os colegas vereadores disse que foi muito satisfatória para 

poderem fazer essa homenagem porque um conselho que completa oitenta anos. Falou que era 

um conselho maduro e com certeza ele dava o respaldo necessário às todas as outras profissões os 

quais ele regulamentava. Disse que era inegável que essas profissões de engenharia e todas as 

profissões vinculadas ao CREA guando bem regulamentadas elas oportunizam melhor serviço 

prestado a comunidade. Disse que hoje a vista mais necessária em um país que vivia uma 

constância de construção e via a necessidade de se ter mais segurança. Disse que as obras estão 

seguras era porque se dava de suma importância profissional dessa área. Disse que ficava a 

singela homenagem e o reconhecimento da importância pelo qual representam no andamento do 

país. Ver Marne saudou a todos e disse que os que recebiam a justa homenagem desta Casa 

Legislativa de Nova Santa Rita representam o Conselho Regional. Disse que varias constituições 

com mais de cinquenta anos pura e eficaz e luta pelos seus profissionais disse que infelizmente 

eram poucas e hoje tinham a honra e a alegria de poder homenagear os oitenta anos, desse 

conselho solido. Disse que tudo que representa o espaço físico uma construção e aquilo que 

enxergamos. Reconhecia toda e qualquer profissão da mais famosa a menos famosa, da mais 

requisitada a menos requisitada e cada um com sua importância. Disse que era um conselho 

atuante. Falou aos representantes do CREA que levasse um fraterno abraço da Câmara de 

Vereadores e  do  Líder  da  Bancada do PTB o qual tem a honra de poder tecer a vocês essa justa  

 



 

 

homenagem e agradeceu por estarem presentes no município e com certeza era louvado que a 

Mesa Diretora teve a ideia de hoje nesta data poder estar homenageando os oitenta anos do 

CREA.  Engenheiro Elso Geraldo Sena Costa saudou a todos os presentes disse que era uma 

honra estar representando o CREA nos seus oitenta anos. Fez a Leitura da homenagem que havia 

recebido da Câmara de Vereadores de Nova Santa Rita. Disse que como Inspetor do CREA de 

Canoas e que os líderes de bancada falaram muito bem sobre suas responsabilidades. Falou da 

satisfação de estar recebendo nesse dia essa homenagem que o CREA tinha como foco aumentar 

o crescimento da economia e aproximar os profissionais da área tecnológica. Disse que neste 

momento de homenagem gostaria de agradecer os profissionais conselheiros, Inspetores, 

Diretores, funcionários e Entidades e os diversos segmentos da sociedade que recebem e 

participam dessa trajetória. Agradeceu a Comunidade de Nova Santa Rita. ORDEM DO DIA: 

Veto Integral ao Projeto de Lei n° 002/14, de autoria Legislativa, o qual ”Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a conceder auxilio creche para servidores de carreira”. Em discussão: Ver. 

Luciano saudou a todos e falou que esse processo tratava sobre o veto integral da Lei 002/14 a 

qual propõe o Poder Executivo de conceder auxilio creche aos servidores de carreira no 

município o que não tinha o cunho de estabelecer propriamente, definir propriedade que o poder 

Executivo tinha que dar, mas outorgar, autorizar o Poder Executivo a avaliar a possibilidade de 

ter no município implantado o que em todos outros tenham e a iniciativa privada também tem e 

administração pública pagar o auxilio creche para o funcionário público que precise utilizar da 

iniciativa privada na educação privada. Disse que votava contra o veto, porque era favorável ao 

projeto, pois pensava que estabelecia um atendimento maior ao funcionário público do município 

que não era qualidade e não era valor relevante e não caracterizava um desgaste maior  nos cofres 

do município o que causava e gerava uma facilidade no trato e organização da vida do 

funcionário público no município que era judiciado e que tinha a sua dificuldade na tratativa com 

a administração pública, pois não existia aumento de salario pois era dado sempre a reposição. O 

que lhe parecia que tinham autorizado o Poder Executivo a conceder esse benefício ao 

funcionário púbico. Falou que os vereadores se sensibilizem com essa proposta que era de 

interesse do funcionalismo público de Nova Santa Rita e aqueles que dizem que não votam contra 

o funcionário público e que protegem e que possam pelo menos autorizar o Poder Executivo a 

conceder esse beneficiam. Disse que era desfavorável a esse veto. Ver. Marli Castro disse que 

essa proposição trazia desde sua origem onde já foi discutida onde era uma invasão de 

competência porque era vedado ao Poder Legislativo legislar em respeito de geração de despesas 

e principalmente porque era um projeto de caráter indicativo, mas tinha colocado valores onde 

não deixou nenhuma possibilidade de uma analise mais profunda pelo Poder Executivo, pois se 

tivesse deixado sem valores o que de repente poderia a Prefeita trabalhar a possibilidade de 

algum aumento, mas como o projeto havia fechado as portas para isso e vedava essa 

possibilidade e inclusive não querendo entrar no projeto, porque era o respeito ao funcionalismo a 

politica de respeito ao funcionalismo que estava sendo desenvolvido e implantado por essa 

gestão, como diversas ações que foram trazidas para essa Casa o que inclusivamente estava vindo 

para a Casa o aumento salarial o que já vai dar um bom suspiro a esse segmento, mas enquanto 

Legisladores não podiam induzir o outro poder ao erro e principalmente quando era um erro de 

competência e não era concebido quando era um erro de competência e não era concebido o 

Legislativo Legislar em assuntos que gerava despesas ao município. Disse que acatava o veto da 

Prefeita e conclamava a bancada que votasse favorável ao veto. Ver. Marne disse que esse projeto 

002/14 de sua autoria onde visava à concessão, ou melhor, a autorização a concessão de auxilio 

creche. Disse que era um projeto que visava eminentemente à valorização do servidor público de 

carreira e a complementação de sua renda. Falou que parecia que o Ver. Marli Castro não 

conhecia o projeto uma vez que ele falou que por haver valores a Prefeita não pode escolher o 

aumento para dar aos servidores, mas isso não era projeto que visava aumentar e sim um projeto 

que visava conceder auxilio creche era um estudo feito no mercado de trabalho das creches uma 

vez que o Poder Executivo dizia que não havia vagas nas escolas públicas, por isso deveria 

custear uma vaga numa escola do mesmo perfil aos servidores de carreira logo não havia no que 

falar em valores menores, pois o valor das mensalidades das creches era só e devido a isso não 

foram eles que destinaram os valores era o valor praticado nas escolas de educação infantil e 

cabia salientar se estavam discutindo o veto e porque essa Casa na sua maioria democrática 

inclusive com o veto do eminente colega Júlio da Radio que entendeu até então entendia e 

acreditava que continuava entendendo pela valorização do servidor público e votou a favor e 

aprovado pela maioria dessa Casa a concessão e valorização do servidor público. Disse que a 

Prefeita  entendia  que  não devia entender os servidores públicos por isso ela vetou esse projeto e  

 



 

 

cabia salientar que se estivessem votados e favor do veto não estavam votando contra o Ver 

Marne estavam votando contra o servidor público de carreira do município de Nova Santa Rita. 

Convidou os vereadores até porque não iria prejudicar ele sim os servidores de carreira do 

município por isso solicitou que votassem contra o veto a favor do servidor público de carreira e 

cabia salientar também que se Vossas Senhorias votarem contra o veto não estava em hipótese 

alguma concedendo auxilio creche e estarão apenas autorizando a Prefeita caso ela queira 

conceder. Disse que a Prefeita não quer valorizar o servidor não vete ela deixava a lei passar e um 

próximo prefeito se entender a favor do servidor terá essa ferramenta para reconhecer a valia do 

servidor. Conclamou que votasse a favor do servidor público de carreira e contra o veto da 

Prefeita que não valoriza o seu próprio servidor público. Ver Renato saudou a todos e disse que 

gostaria de deixar claro o seu voto a favor do servidor público sem um dos defensores da causa 

junto com os demais onde tinham votado a favor do projeto de lei de autoria do vereador Marne e 

retornando a essa Casa o veto integral do Projeto pela Srª. Prefeita. Sendo que a Lei autorizava o 

Poder Municipal conceder auxilio aos servidores de carreira, sendo que o veto esta tirando toda a 

possibilidade desses auxilio onde o Proj. De Lei dessa Casa autoriza e não via ilegalidade por isso 

iria votar com o servidor público e votando não ao veto porque foi favorável ao projeto e hoje se 

posicionava votando contra o veto e a favor dos servidores públicos. Aprovado o veto. Veto 

Integral ao Projeto de Lei nº 003/14, de autoria Legislativa, o qual “Reconhece, oficialmente, 

no Município de Nova Santa Rita, como meio legal de comunicação e expressão, a Língua 

Brasileira de Sinais – LIBRAS, e dispõe sobre o atendimento às pessoas surdas”. Em discussão. 

Ver. Luciano saudou a todos e disse que muitas vezes seja decepcionante, mas tinha que utilizar 

esse espaço para defender esse veto e agora esse não tinha valores onde a justificativa de antes do 

acolhimento da base do governo ao veto da Srª Prefeita era porque tinha valores e que até podia 

ser avaliado e como esse não tinha valores e que agora nesse projeto tinham a sapiência, 

reconhecimento para aquele governo que tratava de inclusão onde a questão da inclusão do 

sistema de comunicação e expressão da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS possa ser pelo 

menos inserida no contexto da educação do município e implementado quem sabe mas que possa 

ter sim esse viés de inclusão para um  governo que se diz democrático popular que se diz de 

inclusão as partir do próximo ano. Cobrou dos colegas que abram o comprometimento politico 

daquela intransigência e daquela atuação direta nessa Casa e que possa permitir ser estabelecido 

ao quadro o sistema de LIBRAS para que algum momento possa ser apresentado no município no 

quadro de magistério se optar por não ai estava estabelecido que o quadro politico fosse uma 

pejorativa nessa Casa e aquela distinção de poderes não existe nesta Casa. Ver. Marne saudou a 

todos e disse que os compromissos políticos arregrados nessa Casa Legislativa juntamente com o 

Executivo eram tão fortes que alguns vereadores necessitam votar contra o povo votar junto com 

a Prefeita, pois infelizmente o atual governo era contra o povo assim como foi contra aos 

servidores alias neste projeto em questão tratava nada mais nada menos do que a inclusão social 

tão discursada pelo governo e  vereadores do governo. Falou que os vereadores do governo que 

vão para frente do Shopping panfletar e dizer que são a favor da inclusão, disse que queriam que 

continuassem sendo, mas não no discurso e sim nas politicas publicas e não fazer nessa Casa 

Comissões para fazerem reuniões e tirar fotos, mas quando tratavam de um Proj. Lei que visava 

as politicas públicas de inclusão o que se trata a instituição das LIBRAS, disse que havia 

inúmeros surdos no município e não tinha uma estrutura capacitada com profissionais hábil para 

inclui-los no atendimento médico. Disse que era para que possam ter uma politica seria publica. 

Falou que se entenda que era necessário praticar uma politica publica estarão votando contra o 

veto. Disse que esse projeto de sua autoria visava incluir e disse que se votarem a favor do veto 

não estava votando contra ele e sim contra o povo de Nova Santa Rita, por isso deixava claro que 

votaria contra o veto e a favor do povo e pediu aos demais que fizesse o mesmo. Ver. Marli 

Castro disse que essa proposição era inconstitucional, pois o mesmo tinha conhecimento porque 

era advogado e disse que se havia interesse do vereador em criar essa politica de criar essa 

possibilidade deveria fazer uma indicação a Prefeita, pois ai ele iria propor que o Executivo 

criasse essa proposição, mas assim estava induzindo, forçando através de Lei, pois quando era 

uma Lei tinha que ser cumprida. Falou que havia de se contratar servidores com essa 

especialidade, falou que não era má intensão do executivo e também concordava que era uma 

inclusão social, mas também tinha certeza que tinham que deixar o caminho aberto para a 

possibilidade de criar a Lei, criar a politica e não fechar a porta simplesmente para o embate 

politico com o Executivo nesse sentido se colocava a favor do veto da Prefeita e com certeza se o 

vereador quiser fazer uma indicação poderá esse processo ter êxito. Aprovado o veto. PROJ. LEI 

Nº 014/14 – Autoriza a inclusão de uma nova ação na Lei 1149/13 – LDO e a abertura de Crédito  

 



 

 

Especial na Lei nº 1160/13 – LOA. Aprovada. REQUERIMENTO: Ver. Danilo. No sentido de 

que a secretária competente providencie toldos moveis para sepultamentos nos cemitérios 

Municipais dos bairros Caju, Berto Círio e Morretes. Aprovado. INDICAÇÕES: Ver. 

Guilherme. No sentido de que a secretária competente solicite à Empresa AES SUL a poda de 

árvores da Rua Princesa Isabel, bairro Morretes. Aprovada. No sentido que a secretaria 

competente, ao realizar roçada nas vias públicas, utilize tela de proteção, evitando assim, que 

pedras e outros materiais atinjam veículos e pedestres. Aprovada. PAUTA: PROJ. DE LEI Nº 

011/14 – Institui o dia 11 de agosto como “Dia de Mobilização pela Vida na Faixa de Pedestres” 

e dá outras providências. Dada a 2ª pauta. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Ver. Marne disse que 

era impossível declinar nesse momento, pois tinha ouvido e prestado atenção trabalhos 

legislativos e se surpreendeu  onde na comunicação de liderança o Ver. Antônio Alves tinha dito 

que era preciso arquiteto, engenheiro para poder ajustar a mobilidade urbana, onde um ano e 

meio e o concurso público nem sinal ou vão mandar projeto inconstitucional para o judiciário e 

não deixar que mascaremos a lei. Falou que o vereador Marli Castro disse que ficava um pouco 

sentido quando via o posicionamento de alguns vereadores onde um tem a função de chorar, pois 

os vereadores do governo choravam as criticas, mas votam contra o povo num projeto que fazem, 

pois uns fazem e outros não, mas eles fazem em prol do povo de LIBRAS em prol  dos servidores 

e foi  vetado pelo Poder Executivo. Disse que não houve melhorias no Loteamento Recanto da 

Quinta e mais de uma  centena de crianças precisando entrar na justiça para conseguir vagas nas 

creches. Disse que teve uma mãe foi humilhada e enganada como a Srª Elisabete pelas 

autoridades os quais prometeram que na semana seguinte iriam conceder o carro para que seus 

filhos tivessem acessibilidade à inclusão social que vocês do governo defendiam. Disse que já 

fazia três meses e que em Canoas tinham auxilio e aqui não, pois era uma diferença de município. 

Falou que eram solidários as reivindicações ao ver Antônio Pfeil onde o vereador não tinha 

prestado atenção no seu pedido de providencia onde dizia cada necessidade da comunidade do 

Recanto da Quinta e falou que perguntou aos moradores se foi realizado algo, e por isso irão 

tomar medidas mais contundentes e irão sim fazer que o Poder executivo faça. Falou sobre uma 

serie de obras que estão fazendo, mas não aparece só ficava no discurso. Disse que o semblante 

que lhe assolava não era tristeza pela aprovação do veto era de sua consciência de poder ir para 

casa e dormir com a consciência tranqüila e tinha a honra de ser autor de um projeto que 

valorizava o servidor público e um projeto que efetivamente patrocinava uma política publica de 

inclusão social que era a inclusão da LIBRAS para quem necessitava. Disse que a Prefeita não 

valorizava o servidor publico era contra o povo e vetava o auxilio creche. Disse que a Prefeita 

não cumpria o que dizia nem o vice-prefeito e os secretários também não cumpriam e essa era a 

gestão que tanto defende os vereadores da situação. Ver. Marli Castro falou sobre o evento que 

acontecera na cidade onde traz um pouco daquilo que se propuseram a fazer quando assumiram 

essa administração trabalhar a diversidade e falou que hoje estava muito clara a demanda, mas 

isso precisava ser criado gradativamente criando ações para que possam encontrar as soluções 

para essas questões. Falou sobre o I Seminário Regional do vale dos Sinos que era a troca de 

Saberes e Fazeres. Falou que esse Seminário era uma ação do grupo de gestor e fazer uma ação 

que tende agregar todos os segmentos que tem uma representatividade das minorias da cidade 

que era os negros, deficientes, que eram as pessoas que tinham demandas sociais e essa roca de 

saberes e fazeres trazia a experiência de cada segmento. Disse que será na Casa Amarela próxima 

a Escola Fazenda. Disse que havia aproximadamente doze cidades representadas aqui em Nova 

Santa Rita. Disse que nesse seminário devera se aprofundar esse tema e fizer com que consigam 

realmente fazer a inclusão na pratica, pois não dava para ficar na discussão, pois via no vereador 

Marne de com ele não cansava de tentar distorcer uma realidade, pois toda a população estava 

vendo o que estava acontecendo e o vereador conseguia ir à contramão desse crescimento e 

quebrava a cara, pois não conseguia arrancar e era por isso que fazia projeto inconstitucional, 

pois não tinha nem idéia da política do município e acabava criando proposições infundadas e 

inconstitucionais e esse era o momento de levar a serio essas mudanças porque se não vão brincar 

de fazer leis. Disse que era muito bom ser oposição, mas ela deveria ser madura. Ver. Guilherme 

saudou a todos e disse que nessa semana como sempre faz em olhar o site do governo federal 

onde pode verificar que alguns prazos para o andamento das emendas parlamentares visto que já 

se aproxima o processo eleitoral. Disse que havia conversado como vereador Luciano o qual lhe 

falou que os prazos eram curtos e tinha que ir atrás  e falou que tinha uma reunião com a 

secretaria da saúde e teve algumas respostas que eram bem interessante. Comentou sobre a 

academia da saúde no bairro Berto Círio, projeto esse onde um centro de unidade será construído 

para atividades físicas onde estava vinculada a primeira emenda do Deputado Eliseu Padilha onde  

 



 

 

já foi depositado nos cofres da prefeitura. Falou sobre uma verba junto com essa emenda em 

licitação paga ao município noventa e seis milhões. Disse que esses valores queriam buscar e se 

aprofundar mais, pois são valores que ainda não estão garantidos, mas estão cada vez mais perto 

de ser realmente aplicado. Falou sobre a construção de uma UBS que era uma emenda do 

deputado Eliseu Padilha duzentos e cinqüenta mil,  associada com a do deputado Vieira da Cunha 

cento e noventa e três mil reais e disse que essa ainda esta no SINOB. Disse que enquanto 

vereadores e bancada do PDT também estão entrando em contato com os Deputados e buscando 

qual a maneira de destravancar essas questões acreditavam fortemente. Disse que era seu modo 

de trabalhar buscar emendas dos Deputados para o município. Ver. Luciano saudou a todos os 

presentes e disse que gostaria de fazer uma referencia que na semana passada onde acompanhou a 

sida e pode interpretar a forma constrangida de um cidadão e pensou que nunca mais pudesse vê-

lo aqui e ficou muito feliz de revê-lo no inicio da sessão de hoje e falou que a comunidade não 

canse do Poder Legislativo de Nova Santa Rita e continue dando o seu credito para os embates e 

debates para o que era bom sempre prevaleça na cidade. Comentou que hoje era o dia do 

Pedagogo e que no município existiam muitas e não tinha o conhecimento da existência de algum 

pedagogo. Disse que sempre que a oposição e que ele na outra administração era situação e não 

deixava de se incomodar quando as questões do Partido ou da administração que defendia e 

continuava defendendo o que era correto e justo e não sai em defesa daquilo que podia ter 

acontecido. Disse que percebia que tudo que defendia na tribuna tinha que ter argumento, pois 

quando quitava e atingia ou tentava atingir era porque geralmente faltava o argumento. Disse que 

na próxima semana vai ter vereadores que iram ficar chateado com ele, mas tinha que pedir, pois 

fazia parte da fiscalização que era a função mais importante do legislativo até porque se falava 

tanto em inclusão social em democracia, pois quando uma comunidade já sabia o resultado de 

uma votação ficava preocupado, pois onde estava a democracia estabelecida. Disse que só faltava 

chegar projeto com aumento de CC porque ai iria se obrigar a trelear um suposto aumento do 

quadro de CC a esses resultados de votação que tem acontecido aqui e não gostaria de fazer isso a 

partir dessa tribuna e esperava que não viesse o tal projeto, pois sabiam que tinham setenta e 

cinco cargos instituídos em comissão no município. Disse que todos os vereadores eram 

sabedores da legislação na questão do nepotismo, pois essa administração achou um jeito bem 

tranquilo de fazer isso, pois tinha uma empresa de serviços onde fossem pegar e cruzar os nomes 

era de cair para traz. Disse que havia uma legislação federal que regula e estabelece as 

contratações de serviços públicos por empresa publica. Disse que havia uma gráfica que já 

faturaram mais de trinta e oito mil reais e não houve licitação. Disse que na próxima semana vão 

querer ver como foi feito essa contratação. Falou que no bairro Berto Círio havia atendimento até 

as vinte e duas horas no posto de saúde e agora às dezoito horas já não há atendimento. Disse que 

estava havendo alguma coisa errada e sabiam que as irregularidades que trouxe aconteciam com 

aval desse legislativo. Disse que houve contratação onde os requisitos eram companheiros, 

vizinho de fulano. Disse que não sabia que avalizavam isso. Disse se tudo der certo o município 

ira crescer e desenvolver o quanto almejavam. Disse que esperava que nas próximas votações a 

comunidade não soubesse antes e que se tenha o que era de interesse da comunidade tido como 

prerrogativa desse Poder Legislativo.  Ver. Antônio Pfeil saudou a todos os presentes e disse que 

também achava que não deveria ser votação secreta, mas era o Regimento da Casa que dizia e 

falou que tinha votado os dois vetos o sim e não tinha porque esconder. Disse que não estava 

fazendo uma critica, pois até admirava o ver. Marne pela sua insistência e a força que ele tem de 

ir à tribuna e fazer oposição. Disse que quando se tinha um quadro politico tinha aqueles que 

faziam oposição e era muito fácil pegar uma comunidade e trazer para dentro da Câmara e disse 

que o vereador tinha acesso a qualquer setor público e não precisava dar satisfação a ninguém. 

Convidou o vereador Marne para lhe acompanhar junto com a comunidade com as 

reinvindicações para que possam junto reivindicar, pois era muito fácil chegar e dizer faça. Falou 

que ele podia fazer essa, pois era oposição e era o trabalho dele e disse que ir a tribuna e falar era 

muito fácil e a comunidade ficava pensando que esse vereador estava defendendo, mas na 

realidade pegava e largava o esmo. Falou que a comunidade entendesse bem que no município 

havia vários  e citou a Rua Carlos Gomes aonde estavam desde o ano passado brigando que seja 

feito uma trabalho ali e não era discurso pois já tinha levado a Prefeita e secretario nos 

municípios era muito grande e tinha muitas coisas para ser feito e acreditava que tudo que se 

reivindicasse seria feito. Disse que deveria procurar resolver e se propôs ir com o ver. Marne com 

a sua indicação e ir lá junto com algum representante da comunidade a hora que quiserem. Ver. 

Danilo saudou a todos e disse que tinha certas coisas que não necessitavam engenheiros, 

arquitetos  e  nem muito conhecimento e  sim boa  vontade  e  falou  que  nessa  Casa  Legislativa  

 



 

 

uando assumiram o mandato falou que seu filho iria entrar pela porta da frente e não iria cair num 

buraco. Falou que num final de semana o Diretor da Casa e eles fizeram uma coisa muito simples 

que era o assoalho onde não necessitou de engenheiro, arquiteto e técnico, pois precisava de boa 

vontade. Disse que no inicio do seu mandato andaram pelas ruas junto com o secretario de obras, 

chefe de gabinete e com o companheiro Robozinho onde mostravam os rebaixamentos de 

calçadas que continuava até agora e falou o que precisava era um saco de cimento ou mais e falou 

o quanto era difícil para um pai ou mãe que tinha um filho especial e disse que tinha inúmeras 

fotos que foram tiradas na semana passada em frente ao posto de saúde onde o cadeirante tinha 

que andar no meio da rua porque os carros estavam usando a calçada. Disse o que custava fazer 

aquilo, pois colocar em risco a vida das pessoas por falta de boa vontade disse que conhecia o  

Recanto da Quinta  muito bem porque morou ali e foi chacareiro daquela propriedade. Disse que 

por mais que defendia, por mais que se queira dizer que vão fazer onde certas coisas eram para 

ontem e no seu discurso de posse disse que a partir de agora deveriam cobrar um degrau uma 

coisa tão intensificante onde hoje poderia andar, mas amanhã não sabia, pois a idade estava 

chegando ou será que no centro de uma cidade como Nova Santa Rita já não era um ano e tanto 

feito algumas rampas de acesso, rebaixamento de cordão de calçada onde tem perto da 

imobiliária Fraga uma faixa de segurança que terminava num bueiro e no outro lado um orelhão. 

Disse que para quem tem que conduzir uma cadeira de rodas era muito fácil e pediu aos 

secretários  um pouco mais de atenção porque hoje ele estava caminhando mas amanhã quem  

Deus lhe deu o privilégio de ter que andar numa cadeira de rodas para experimentar.                             

Em nome Deus e em nome do povo de Nova Santa Rita, o Senhor Presidente encerrou a Sessão 

ás vinte e uma  hora e quinze minutos. 

 

 

 

 

       Vereador Antônio Dionísio Pfeil,                                    Vereador Júlio César Fraga da Silva,  

           Presidente.                                                                                1º Secretário 
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