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ATA Nº 032/2019 – 28ª SESSÃO ORDINÁRIA – 03/SETEMBRO/2019 – Ao 

terceiro dia do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito na sede da Câmara de 

Vereadores de Nova Santa Rita, realizou-se a vigésima oitava Sessão Ordinária, do 

segundo ano da sétima legislatura, com a presença de todos vereadores.  Nesse 

momento o Presidente Mateus Marcon, deu início aos trabalhos às dezesseis horas 

SORTEIO: COMUNICAÇÕES DE LIDERANÇAS: PDT / MDB / PT / 

REPUBLICANOS / PTB. GRANDE EXPEDIENTE: Ver. Renato/ Ver. Guilherme / 

Ver. Ildo Maciel da Luz / Ver. Jocelino Rodrigues / Ver. Paulo Vargas / Ver. Mateus 

Marcon / Ver. Alexsandro Ávila / Ver. José Rosales /Ver. Antonio Alves / Ver. Rodrigo 

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

Ver. Guilherme Mota / Ver. Paulo Vargas / Ver. Rodrigo Aveiro / Ver. Jocelino Rodrigues 

/ Ver. Leonardo Vieira / Ver. Mateus Marcon / Ver. Renato Machado / Ver. José Rosales / 

Ver. Antonio Alves e Ver. Alexsandro Ávila. EXPEDIENTE:  Foi feita a leitura do 

Boletim nº 032/19.  Ver Rodrigo Solicitou a inclusão de um pedido de indicação e três 

pedidos de providencia. 1º PP – No sentido de que a secretária competente efetue a 

colocação de quebra-molas na Av. Santa Rita em frente ao nº 4747, bairro California. 2º 

PP – No sentido de que a secretária competente efetue a colocação de pise de concreto 

no ponto de ônibus na Estrada da Pedreira esquina com a Rua “C” do Loteamento 

Recanto do Sol, bairro Pedreira. Acatadas. Ver. Leonardo solicitou a inclusão de um 

Requerimento – Acatado. Requerimento da Mesa Diretora - Que seja realizado uma 

sessão Solene em comemoração à “Semana Farroupilha” no dia dezoito de setembro 

próximo, às dezenove horas no Centro de Eventos do Parque Olmiro Brandão. Acatado.  

COMUNICAÇÃO DE LIDERANÇA: Ver. Leonardo Vieira – saudou a todos. Falou 

do convite que teve do diretor financeiro do Badesul para ir até o parque de exposições 

de esteio, para a assinatura do convenio para a pavimentação da rua Pastor Júlio Adão 

Michel. Falou também da eleição para conselheiro tutelar da cidade, da importância do 

conselheiro para a cidade e principalmente para as famílias carentes do município. Essa 

foi sua colaboração. 

Ver. Jocelino Rodrigues – Saudou a todos. Vereador deu os parabéns a equipe da Sec. 

Esporte em especial ao coordenador da secretaria Jorge soares, que foi incansável para 

que tudo saísse perfeitamente, deu os parabéns a todas equipes, torcidas e o público que 

se fez presente no evento, que ajudou a ser um sucesso o nosso campeonato municipal. 

Essa foi sua colaboração. Ver. José Rosales – Saudou a todos. Falou sobre a felicidade 

em poder representar a bancada do partido, e do trabalho que o partido vem fazendo na 

cidade, com muitas melhorias e soluções para todo tipo de problema. Citou a reunião 

que teve no dia 28 agosto com o G.G.I, no bairro Berto Círio, reunião que contou com a 

presença de alguns comerciantes locais que debateram sobre a mobilidade urbana. No 

dia 29 agosto, esteve também na audiência pública no plenário da prefeitura onde 

trataram do plano diretor. No dia 31 agosto, foi retomado o projeto ‘’ PREFEITURA 

JUNTO DE VOCE ‘’, no bairro Berto círio escola Miguel couto, projeto este que tem a 

finalidade de ouvir a comunidade local e suas demandas. Também esteve junto com a 

prefeita no parque de exposições em esteio, onde foi assinado o contrato para a 

pavimentação da rua Pastor Adão Michel, e parte da volta grande. Citou os elogios que 

a administração atual recebeu na ocasião do governador do estado, parabenizando a 

gestão da prefeita Margarete. Essa foi sua colaboração. Ver. Antonio – Saudou a todos. 

Vereador também esteve presente na assinatura do convenio com Badesul para a 

pavimentação da rua pastor Júlio Adão Michel, juntamente com alguns de seus colegas 

vereadores e prefeita municipal. Salientou que muitos outros municípios estavam 

conseguindo seus convênios para a melhoria de suas cidades. Citou um trecho das 

palavras do governador do estado, onde o mesmo fala dos problemas que enfrenta para 
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por nosso estado em ordem, mas que fica feliz em ver que vários municípios estão 

prosperando e se reerguendo fazendo assim o estado junto progredir. Que ano passado 

ouve um aumento de gaúchos que migraram para os estados vizinhos em busca de 

qualidade de vida, que não podemos perder nosso povo devemos reestruturar o estado 

para que todos possam prosperar. Essa foi sua colaboração. Ver. Alex – Saudou a todos. 

Vereador falou sobre as eleições municipais para conselheiro tutelar, sobre a 

importância que este cargo representa para a comunidade, que estes 5 conselheiros que 

serão escolhidos em outubro vistam a camisa pela causa, que muitas vezes votamos por 

ser nosso conhecido ou amigo, mas pediu para elegermos realmente os mais capacitados 

para essa função tão importante. Falou de seu apoio à candidata Deuzita, por sempre 

atender muito bem as demandas que chegaram ao gabinete do vereador, e por ser uma 

pessoa integra e de total confiança do vereador. Vereador falou também da casa de 

acolhimento do município que foi fechada pela administração, sendo assim o vereador 

através do ministério público conseguiu reverter essa situação que com prazo para final 

de outubro seja feita ou reaberta a casa de acolhimento para a comunidade. Essa foi sua 

colaboração. GRANDE EXPEDIENTE: Ver. Renato – Saudou a todos. Falou sobre o 

IPTU, esteve junto com alguns de seus colegas em reunião com secretario da fazenda 

Luís Fernando, para maiores esclarecimentos sobre o aumento do IPTU, onde o 

secretario tirou todas as dúvidas dos vereadores. Onde o secretario trouxe os dados 

sobre o recolhimento do IPTU do ano de 2018 com desconto girou em torno de R$3.8 

milhões. Que por conta do aumento do IGP-M, ouve esse aumento de 15% no IPTU. 

Em 2014 quando foi criado esse plano tributário o desconto era de 15%, e este ano 

somando algumas taxas mais o corte de 30% para 15% no desconto do pagamento do 

IPTU causou esse aumento súbito no carnê de todos moradores da cidade. Falou que o 

executivo está sacrificando os moradores da cidade para colocar as contas da prefeitura 

em dia. Falou que o secretario teria dito que o município necessita arrecadar, vereador 

falou que essa arrecadação será nas custas de quem trabalha e paga seus impostos. Essa 

foi sua colaboração. Ver. Guilherme Mota- Saudou a todos. Vereador falou do seu 

trabalho onde também esteve na assinatura do Badesul para pavimentação da rua pastor 

Adão Michel, salientou que essa era uma obra de extrema importância para o município, 

que esse será um legado que essa administração deixara para o município. Falou que 

esteve também na prefeitura junto de você, onde falou com o secretário da ouvidoria 

Bryan, que lhe falou do aumento das pessoas que procuraram o projeto, mostrando 

assim que quando a comunidade e o poder público andam juntos quem ganha é a cidade 

toda. Esteve também na abertura da semana da pátria, onde poder ouvir os corais e 

banda municipal, e salientou que a música na educação realmente transforma, com 

certeza as crianças que participam destas oficinas de música serão cidadãos de bem. 

Particípio com seu colega vereador rodrigo pedal de uma reunião com RGE -SUL 

levando algumas demandas do bairro Berto círio e também do bairro Morretes, 

demandas como poda de arvores, aumento da iluminação em certos pontos da cidade e 

troca de postes da Vasconcelos jardim. Vereador enalteceu o campeonato municipal de 

futsal, fazendo uma comparação com as cidades vizinhas o vereador falou com 

entusiasmo que o nosso campeonato é o maior da nossa região, com total participação 

da comunidade que lotou o ginásio. Deu os parabéns para a final feminina de futsal, 

final essa que foi emocionante. Essa foi sua colaboração. Ver. Jocelino Rodrigues – 

Saudou a todos. Falou sobre o cidadão Crispim, que tem uma empresa de reciclagem no 

município de canoas a copertec, esta empresa veio com proposta em 2017 de ocupar um 

espaço no aterro sanitário do caju, em parceria com a coopermate. Proposta essa que a 

empresa se responsabilizou em buscar apoio junto ao governo federal a aquisição de um 

caminhão e adquirir os ‘’ baikekos’’, bicicletas para fazer a coleta de reciclados, tudo 
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isso ao custo de R$20 mil reais por mês, proposta essa que foi rejeitada pelo executivo. 

E hoje com uma parceria com a base aérea de canoas presta um serviço exemplar. Falou 

que o executivo fechou outro contrato com uma empresa do município com o valor de 

R$ 28 mil reais por mês, contrato que hoje tem o custo aos cofres públicos de mais de 

R$30 mil reais por mês. Pediu a todos que conheçam a copertec e o trabalho que a 

empresa presta no recolhimento de lixo eletrônico. Vereador falou que não é uma crítica 

a atual empresa de reciclagem, está apenas enaltecendo o serviço prestado em canoas 

pela copertec. Essa foi sua colaboração. Ver. Mateus – saudou a todos. Falou sobre o 

transporte público, que existe um projeto tramitando na câmara para um crédito 

suplementar para quitar uma dívida no valor de R$1,1 milhões de reais, que até o final 

deste ano e essa dívida pode chegar a R$1.6 milhões. Divida esta que não deveria existir 

pois foi contratado uma empresa para fazer o estudo da quantidade de passageiros que 

utilizam o transporte público, estudo que deu um erro na porcentagem, causando esta 

dívida ao município. Falou que sabe muito bem quem fez este contrato desastroso com a 

empresa Charqueadense, que para esse projeto ser votado e necessário explicações do 

executivo municipal que tanto fala em cortes no orçamento, mas que está cheio e CC’s, 

vereador acha necessário o corte na carne, ou seja em primeiro lugar no executivo, pois 

esses créditos suplementares que vai pagar é a população de nova santa Rita. Para o 

andamento do projeto o vereador sugeriu o corte de secretarias, no mínimo 3, para que 

seja feita a economia no município. Sugeriu também o corte de CC’s, que alguns deles 

tem salários acima dos secretários. Falou que a prefeitura não deve ser feita gestão para 

amigos e sim para a população Novasantaritenses. Essa foi sua colaboração. 

Ver. Alex Ávila – saudou a todos. Falou que acompanhando as redes socias viu que a 

prefeita assinou um novo contrato de R$ 2.5 milhões, para a pavimentação da rua pastor 

Adão Michel, e pergunta a todos; quem vai pagar essa conta? Sendo que a 

pavimentação desta rua é promessa de campanha da primeira gestão da prefeita, que 

agora a menos de um ano para novas eleições está fazendo empréstimos e contratando 

créditos suplementares, deixando essa dívida para a próxima gestão municipal. Falou 

também que tem visto a prefeita agradecer o prefeito Busato de canoas, sendo que a 

mais de 3600 pessoas aguardando por exames. Pediu também para que o executivo e os 

vereadores da base, visitem os postos de saúde, para ouvir as pessoas que estão a anos 

esperando um exame, que estão abandonados à própria sorte pela prefeita da cidade. 

Falou também das audiências púbicas que acontecem na prefeitura, deixando as segas 

os vereadores da oposição que não tem direito de opinar, pois nem se quer são avisados 

destas audiências. Falou que ao invés de fazer credito suplementar para pagar dívida de 

um erro de pesquisa, que esse dinheiro fosse investido na saúde ou até mesmo para a tal 

pavimentação da rua pastor Michel. Essa foi a sua colaboração. Ver. José Rosales – 

saudou a todos. Vereador fala sobre a consulta popular, consulta essa que o vereador diz 

incomodar seu colega Alex Ávila, agradeceu a todos que acreditam e apoiam a consulta 

popular. Falou também que apesar do corte que o governo realizou nas verbas da 

consulta popular, ele estará lá para disputar com outros municípios um pouco de recurso 

para a cidade. Falou que serão 3 assuntos levados a votação, mas apenas um pode ser 

escolhido, e são eles; 1- revitalização de parques, praças e áreas históricas culturais, 2- 

desenvolvimento da economia e agricultura familiar, 3- desenvolvimento da economia 

popular solidaria. Vereador pediu a participação de todos, pode-se votar do computador 

de sua casa e celular, mas pediu a união de todos para que tenhamos êxito. Essa foi sua 

colaboração. Ver. Antonio – saudou a todos. Citou o vereador Gugu, que falou da 

copertec, quando falou que a empresa poderia trabalhar juntamente com a atual 

cooperativa, pois a empresa citada pelo colega vereador, trabalha com lixo eletrônico, e 

a cooperativa que atua no município trabalha com reciclados em geral. Falou que foi 
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através da empresa La Salle, que com estudos achou-se melhor contratar esta 

cooperativa para poder atender a demanda do município. Que foi feito uma parceria 

com catadores locais para se integrar a cooperativa, que apenas alguns por problemas de 

saúde não aderiram ao projeto. Falou também do contrato feito na época, lembrou que a 

empresa copertec na ocasião tinha um valor menor de contrato por ser somente para lixo 

eletrônico, que o município  produz em menor quantidade, já a cooperativa tem um 

valor elevado, por fazer a coleta de vários tipos de lixo recicláveis, onde a demanda é 

muito maior no município. Vereador achou valido que a conversa com a copertec seja 

retomado, pois o vereador acha de suma importância o recolhimento de lixo eletrônico 

evitando a contaminação do solo. Essa foi sua colaboração. Ver. Leonardo Vieira - 

saudou a todos. Vereador iniciou falando sobre trabalhos e resultados , falou sobre suas 

demandas que não tem sido atendidas , está descontente com a resposta d executivo 

sobre o esgoto que corre a céu aberto no bairro Maria Jose , onde a resposta foi , que 

cada morador é responsável pelo seu esgoto , sendo que o esgoto escorre em via pública. 

Tendo esta como resposta vereador ficou insatisfeito e sem argumentos para falar para o 

morador. Falou sobre a sessão passada onde teve seu requerimento aprovado para que 

seja criada , uma comissão de saúde , para que esta comissão comece a correr atrás para 

que seja feito convênios com hospitais e clinicas , para que seja realizado exames para 

diminuir a fila de espera que tem aproximadamente 3600 pessoas que esperam por 

exames simples como ortopedistas, clinico gerais e ortopedistas , pois segundo o 

vereador o caos na saúde está instalado e cabe ao vereador e seus colegas a quem a 

população confiou seus votos para tentar uma solução. Está foi sua colaboração. 

ORDEM DO DIA: Ver Leonardo – Solicitou a inclusão de uma Requerimento. 

Acatado. Solicitando a Empresa Expresso Charqueadense, prestadora de transportes 

público municipal, que no sábado dia sete de setembro, faça horários diferenciados para 

dar suporte ao usuário que for prestigiar ou até mesmo participar do desfile de sete de 

setembro, dando prioridade a itinerário escolar. Aprovado por unanimidade. 

PROCESSO Nº 1013/19: PROJ.LEI Nº 029/19 – Veda a nomeação para Cargo em 

Comissão de pessoas que tenham sido condenadas pela Lei Federal nº 11.340/2006 – 

Lei Maria da Penha, no âmbito do Município de Nova Santa Rita. Ver. Leonardo 

solicitou o pedido de vistas por uma semana. Aprovado por unanimidade. PROCESSO 

Nº 1034/19: PROJ. LEI Nº 026/19 – Dispõe sobre penalidades administrativas a serem 

aplicadas pela prática de discriminação a pessoas idosas no âmbito do Município de 

Nova Santa Rita e dá outras providências. O Presidente solicitou a leitura do parecer da 

CCJ. Em discussão o parecer: Ver. Leonardo Vieira – vereador comentou que este 

projeto tem o apoio do PDT a nível nacional, que depois de muitas conversas e e-mails 

trocados foi feito este projeto, pois o mesmo se encontra em cidades vizinhas a nossa, 

pede a seus colegas para que sejam todos favoráveis ao mesmo. Ver. José Rosales – 

vereador falou que a comissão e justiça está ali para analisar e verificar a viabilidade 

dos projetos da casa, sendo assim pedindo a opinião do jurídico, até mesmo do IGAM 

para saber o que é condicional ou incondicional, nas atribuições de um vereador. Por 

isto o mesmo acha o projeto inconstitucional na forma que aqui foi apresentado. Ver. 

Renato Machado – falou que a comissão de justiça são três vereadores e o total da casa 

são onze, que muitas vezes viu projetos inconstitucionais passarem como favoráveis na 

comissão de constituição e justiça, por isto ele é contrário ao parecer da comissão. Ver. 

Alex Ávila - Falou que foi favorável ao projeto e está sendo desfavorável ao parecer da 

comissão de constituição e justiça. Ver. Guilherme Mota – vereador falou que apesar 

do projeto ser para uma causa nobre , a C.C.J deu parecer desfavorável ao projeto , pois 

o legislador municipal não pode alterar as leis , que são de esfera nacionais , por 

exemplo: em uma cidade é crime roubar , na outra por decisão do legislativo municipal 
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não é crime. Pois este projeto já se encontra como crime de 1 a 6 meses, ou multa, 

sendo assim, o projeto nada mais é do que uma cópia de uma lei que já existe a nível 

nacional. O parecer foi rejeitado por 5 X 4. Foi colocado o projeto em discussão: Ver. 

Guilherme Mota – vereador justificando seu voto contrário ao projeto falou que um 

cidadão quando é sentenciado e cumpre sua sentença com multa ou reclusão, não deve 

mais nada a sociedade, tendo outra vez todos os seus direitos civis, que eles são 

garantidos, pela constituição brasileira. Pois o vereador acredita que o indivíduo que 

paga seus crimes a sociedade tem direito a uma segunda chance. Ver. Leonardo Viera – 

vereador pede desculpa para os ouvintes da sessão , e fala que um projeto quando chega 

na câmara de vereadores sem assinatura de algum membro da comissão , isto quer dizer 

que nem todos da comissão leram o projeto , pois de todos membros da C.C.J. o único 

integrante  que assinou o projeto agora no andamento da sessão , foi o colega Guilherme 

Mota , assim deixando dúvida se o mesmo se quer leu o projeto em votação Ver. Alex 

Ávila – vereador falou que o colega Guilherme Mota , não leu o projeto em questão , 

falou que que os vereadores tem consciência que existe a lei federal para isto , mas que 

hoje , na câmara de vereadores somente estão regulamentando-a para o município de 

Nova Santa Rita , pediu ao vereador Guilherme Mota que tenha vergonha na cara e que 

seja favorável a este projeto, para que seja regulamentado no município Ver. José 

Rosales – vereador acha lamentável toda esta discussão , falou que leu o projeto  e por 

isto pediu opinião jurídica , por entender que o projeto seja inconstitucional e por isto é 

contra o mesmo , que o que está em discussão é a constitucionalidade  do projeto , pois 

já existe uma lei federal , e suas punições , pois uma vereador municipal não pode criar 

punições para o cidadão , por isto o vereador é contra o projeto , pelo fato de acha-lo 

ilegal. Ver. Renato Machado – vereador deu os parabéns ao colega Leonardo Vieira ao 

projeto , e também é favorável ao mesmo, falou que por muitas vezes , projeto que vem 

do executivo , são ilegais , mas mesmo assim são votados favoráveis, falou que se a 

prefeita vetar o projeto , a bancada do PTB e alguns de seus colegas vereadores irão 

derrubar o veto. Vereador usou de termo irônico ao chamar a prefeita municipal de 

‘’prefeitinha’’. Aprovado por 5 X 4. PROCESSO Nº 1054/19:PROJ.  LEI Nº 032/19 – 

Institui   no   calendário oficial de eventos e festividades a “Semana Municipal de 

Conscientização e Divulgação da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS” no âmbito do 

Município de Nova Santa Rita e dá outras providências. Aprovado por unanimidade. 

REQUERIMENTO: Ver. Leonardo - No sentido de que seja constituída uma 

Comissão Especial para tratar de assunto de extrema relevância para o Plenário e para a 

população em geral, no que diz respeito à fila de espera para consultas, exames e 

procedimentos operatórios do SUS. Aprovado por unanimidade. Requerimento da 

Mesa Diretora - Que seja realizado uma sessão Solene em comemoração à “Semana 

Farroupilha” no dia dezoito de setembro próximo, às dezenove horas no Centro de 

Eventos do Parque Olmiro Brandão. Aprovado por unanimidade. INDICAÇÕES: Ver. 

Jocelino - No sentido de que a secretaria competente efetue a revitalização da entrada 

do bairro Berto Círio. Aprovado por unanimidade. Ver. José Rosales - No sentido de 

que a secretaria competente efetue a reforma e faça piso de concreto na parada de 

ônibus localizada na Rua Picadão, próximo ao haras, lado direito, sentido Estrada do 

Luizinho, Assentamento Itapuí, bairro Caju. Aprovada por unanimidade. No sentido de 

que a secretaria competente efetue a reestruturação das cabeceiras do bueiro da sanga na 

Rua Caju, próximo à Serraria Garcia, bairro Caju. Aprovada por unanimidade. Ver. 

Antonio - No sentido de que a secretaria competente efetue a colocação de redutores de 

velocidade ou de um quebra-molas na Estrada do Caju, nº 1835, e a colocação de placa 

de limite de velocidade no sentido Centro/bairro, bairro Caju. Aprovada por 

unanimidade. Ver. Leonardo - No sentido de que a secretaria competente realize estudo 
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sobre a possibilidade de a Prefeitura doar à Corsan um terreno no ponto mais alto do 

bairro Califórnia, para construção de um reservatório de água potável com capacidade 

para suprir a necessidade de consumo do bairro. Aprovada por unanimidade. No sentido 

de que a secretaria competente efetue a pintura de cordões em todos os acessos das ruas 

e realize a revitalização da pintura nas sinalizações, principalmente em frente às escolas 

e posto de saúde, bairro Berto Círio. Aprovada por unanimidade. Ver. Alexsandro - No 

sentido de que a secretaria competente efetue a implantação de um Posto de 

Atendimento à Saúde, uma vez por semana, no bairro Maria José/Maria Rita. Aprovada 

por unanimidade. No sentido de que a secretaria competente efetue a instalação de rede 

de esgoto fluvial na Rua “G”, Loteamento Maria José, bairro Caju. Aprovada por 

unanimidade. Ver. Ildo - No sentido de que a secretaria competente efetue a colocação 

de uma parada de ônibus na Rua Dr. Lourenço Záccaro, próximo ao nº 752, bairro 

Centro. Aprovada por unanimidade. No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de um quebra-molas na Rua Dr. Lourenço Záccaro, próximo ao nº 752, bairro 

Centro. Aprovada por unanimidade. Ver. Paulo - No sentido de que a secretaria 

competente disponibilize guardas em todas as escolas municipais de Nova Santa Rita, 

que os portões sejam fechados e que as pessoas que acessarem as dependências da 

escola sejam identificadas. Aprovada por unanimidade. No sentido de que a secretaria 

competente realize estudos para criação de capatazias ou subprefeituras nos bairros ou 

regiões da cidade. Aprovada por unanimidade. Ver. Rodrigo Aveiro - No sentido de que 

a secretaria competente efetue a construção de uma praça com academia ao ar livre, 

campo de futebol e playground no Loteamento Recanto da Quinta, bairro Berto Círio. 

Aprovada por unanimidade. MOÇÃO Nº 011/19:Ver. Leonardo - Em    homenagem    

à   Senhora   Salete   Machado de Vasconcelos, por sua trajetória tradicionalista. 

Aprovada por unanimidade. PAUTA: PROCESSO Nº 1371/19: PROJ. LEI Nº 051/19 

– De autoria do Vereador Renato Machado - Institui o Fundo Especial do Poder 

Legislativo Municipal de Nova Santa Rita, nos termos do art. 71 da Lei Federal nº 4.320, 

de 17 de março de 1964. Dada a 1ª pauta. PROCESSO Nº 1324/19: PROJ. LEI Nº 

050/19 – De autoria do Vereador José Rosales - Autoriza a criação do Programa de 

Aproveitamento de Terrenos Baldios no Município de Nova Santa Rita para cultivo de 

hortaliças e dá outras providências. Dada a 2ª pauta. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Ver. 

Jocelino Rodrigues – Saudou a todos. Vereador falou de seu requerimento para que o 

executivo lhe forneça uma cópia do decreto e lista de escolas que se enquadram na lei 

de difícil acessos, de 2017. Citou algumas escolas que recebem indevidamente o auxílio, 

e também que alguns funcionários desses locais que realmente necessitam do auxilio 

não o recebem, vereador acha uma injustiça, ou se paga para todos ou para nenhum. 

Que mais de 50% da lista recebe irregularmente desde 2017 esse auxílio. Falou que 

esteve acompanhando no bairro Berto círio o projeto ‘’ Prefeitura junto de você’’, ficou 

chateado com a conversa de dois secretários municipais da cidade, que estavam ouvindo 

os questionamentos de funcionários concursados na área da saúde. Pois os funcionários 

estavam falando da falta de profissionais no quadro da saúde. E a resposta dos 

secretários foi que a câmara de vereadores não está aprovando projetos que venha do 

executivo, vereador falou que a um equívoco dos secretários, e se comprometeu em 

fazer um requerimento para que seja resolvido esse problema de falta de pessoal. Essa 

foi sua colaboração. Ver. José Rosales – saudou a todos. Vereador agradeceu ao 

secretário de obras Jair, pelo serviço prestado ao bairro Morretes, onde foi realizado a 

limpeza de valos e manutenção das ruas. Lamentou a sessão de hoje onde ao ponto de 

vista do vereador ouve de certa forma uma distorção nos fatos da votação do projeto que 

foi votada na sessão. Onde o vereador foi contra o projeto por já existir uma lei federal 

que se iguala ao mesmo. Que sua função como presidente da C.C.J e analisar todos 



 
 
ATA 027/2019                                                                                                                                                                                                                                                                      7 

projetos que tramitam na casa e os vetos que vem do executivo, para verificar sua 

legalidade. Falou da sessão anterior onde foi acusado por alguns de seus colegas de 

segurar projetos na C.C.J, para assim dificultar a votação dos mesmos. Falou que seu 

colega membro da C.C.J participou apenas de uma reunião da comissão. Essa foi sua 

colaboração. Ver. Antonio – Saudou a todos. Falou de seu voto referente ao projeto do 

vereador Leonardo que foi a votação nessa sessão. Que foi contra o projeto, por 

entender que existi leis acima do projeto que são incumbidas de punir os infratores, leis 

estas que existem no estatuto do idoso. Discordou de seu colega vereador Alex, que 

falou que quem é contra o projeto é contra os idosos. Vereador achou falta de respeito 

por parte de seus colegas, que gritaram e foram de certa forma ofensivos, falando até 

mesmo da vida pessoal um do outro, que cada vereador deve respeitar o posicionamento 

de seus colegas da câmara. Terminou sua explicação com um ditado popular; que se 

grito resolvesse algo, porco não morreria. Essa foi sua colaboração. Ver. Alex Ávila – 

Saudou a todos. ‘’QUEM TEM, TEM MEDO’’ Falou o vereador Alex se referindo a 

alguns de seus colegas vereadores que votaram contra o projeto do vereador Leonardo, 

vereadores que ao ponto de vista do vereador Alex, votaram contra o projeto e depois 

vão até a tribuna se justificar. O vereador diz ser a voz do povo, gritando, brigando e 

sempre ao lado do povo. Chamou o colega vereador Zé Rosales de suplente, podendo 

ser esse um dos motivos por não sentar com o colega para discutir os projetos. Falou 

que foi intimidado pelo colega Zé Rosales, que em tom de ameaça falou em entra na 

justiça contra o vereador. Falou que toda sessão é gravada que o vereador não está ali 

para fazer inimigos, muito menos amigos, está para trabalhar pelo povo que o elegeu. 

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 horas e vinte minutos. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, 

que vai assinada pela Presidente e pelo vice-presidente. 

 

 

 

         Vereador Mateus Onuczak Marcon, 

Presidente. 

Vereador Leonardo de Souza Vieira, 

1º Secretário. 

 

 


