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ATA Nº 041/2019 – 36ª SESSÃO ORDINÁRIA – 29/OUTUBRO/2019 – Ao 

vigésimo nono dia do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove na sede da Câmara 

de Vereadores de Nova Santa Rita, realizou-se a trigésima sexta Sessão Ordinária, do 

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

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

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

REPUBLICANOS / PT.  GRANDE EXPEDIENTE: Ver. Rodrigo Aveiro / Ver. Mateus 

Marcon / Ver. Leonardo Vieira / Ver. Ildo Maciel da Luz / Ver. Antonio Alves / Ver. 

Jocelino Rodrigues / Ver. Alexsandro Ávila / Ver. Guilherme Mota / Ver. Paulo Vargas / 

Ver. José Rosales e Ver. Renato Machado. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Ver. 

Leonardo Vieira / Ver. Renato Machado / Ver. Rodrigo Aveiro / Ver. Guilherme Mota / 

Ver. Antonio Alves / Ver. Jocelino Rodrigues / Ver. Paulo Vargas / Ver. Ildo Maciel da 

Luz / Ver. Jose Rosales / Ver. Mateus Marcon e Ver. Alexsandro Ávila. EXPEDIENTE: 

Foi feita a leitura do Boletim nº 041/19. COMUNICAÇÃO DE LIDERANÇA: Ver. 

Alex Ávila – Saudou a todos. Sua fala de hoje foi esta; “boa noite a todos aqui presente 

em especial os professores que estão aqui, hoje uma noite de homenagem aos 

professores vereador Paulinho, falará pela bancada, mas eu não poderia deixar de vir a 

tribuna homenagear e falar algo relacionado a educação, porque eu gostaria muito de 

ver os professores realmente valorizados por esta administração, não gostaria de ver por 

duas vezes professores reivindicando seus 20% que foi tirado, então desta forma eu vejo 

escolas e pais lutando como a escola Álvaro Almeida, sobre ameaça da escola ser 

fechada e hoje conversando com promotor me passou a informação que realmente a 

secretária de educação foi buscar um diálogo com o mesmo e pediu o fechamento da 

escola, e achei isso lamentável pois em vez de incentivarmos fortalecer o bairro escuto 

da administração fechara a escola, em vez de valorizar os professores é retirado 

insalubridade deles sem contar a Escola Álvaro Almeida, escola Alfredo Antônio 

Amorim que há poucos dias os pais me chamaram e eu tive em reunião com os pais que 

gostariam de ter marcado uma agenda com a secretária de educação mas não obtiveram 

retorno Pois uma professora que estava em frente de um projeto de alfabetização não foi 

valorizada mais uma vez por essa administração porque tem seu posicionamento e não 

agradou a expectativa da secretária numa possível eleição que passou um tempo atrás e 

foi perseguido e retirada da escola. Falo sobre os professores que não são valorizadas 

assim veja o trabalho de uma categoria tão importante que é o professor não ser 

valorizado então não poderia deixar de passar e reconhecer tudo o que teve de melhora, 

mas poderia melhorar muito mais e uma dessas melhoras seria o reconhecimento a cada 

um de vocês que hoje tenho certeza que muitos que estão aqui gostaria de se dedicar e 

trabalhar de uma forma diferente dedicar se realmente para cada um de seus alunos, e 

vemos aí uma administração fazendo vocês caminhar conforme a engrenagem que 

administração quer chegar numa escola e ver uma professora ou uma diretora chorando 

por não pode se manifestar pois se manifestar a piorar sua situação não estou falando 

mentiras quem hoje está do lado essa administração tem vantagens e consegue trabalhar 

do jeito que quer mas quem tem um pensamento contrário infelizmente é perseguido 

humilhado e não pode realmente fazer o que realmente gostaria de fazer pela 

comunidade deixo aqui minha reflexão para secretaria de educação e ainda dizendo para 

ela que aqueles pais da Alfredo Antônio Amorim estão aguardando uma agenda com ela 

parabéns a todos os professores servidores públicos Pois é Mais que merecido e 

valorizar o trabalho de vocês boa noite.” essa foi sua colaboração. Ver. Guilherme 

Mota – Saudou a todos. Sua fala de hoje foi esta; “vem aqui hoje falar sobre atuação 

dos lugares onde andamos quero fazer uma menção a ação cavalo de aço que foi 

realizada no município ação essa que Visa a prevenção da Segurança Pública pois o 
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estado falido que vivemos hoje no ponto de vista orçamentário no meu entendimento até 

de gestão sabendo das dificuldades da nossa tão honrosa e querida Brigada Militar mas 

ao passo que temos um governo Municipal que trabalha em harmonia colaborando 

como prever nossa Constituição com órgãos competentes de segurança conseguimos 

propiciar através de uma colisão dos municípios que compreende o CPM que o 

comando de policiamento Metropolitano ações importantes como foram feitas aqui na 

nossa cidade também ser presidente quero parabenizar aqui a secretária Michele e toda 

sua equipe da SMEC pela bela formação com os professores que teve na escola 

Tiradentes tive oportunidade com a prefeita com vereadores de Rosales de visitar falei 

com algum dos professores o que me chamou atenção foi que professores falaram para 

mim Precisamos de mais momentos como este somente quando o incentivo a formação 

e o fomento a qualificação de profissionais na área da Educação caminham juntos nós 

conseguimos construir uma educação de qualidade e o fruto disto é uma sociedade cada 

vez mais culta e cada vez mais preparada para viver coletivamente, por fim, ser 

presidente eu quero aqui dizer que estive presente nos campeonatos de futebol feito pela 

SMELT ainda com as chuvas todas torrenciais que tivemos prejudicando muito a 

execução dos esportes eu quero parabenizar aqui a secretaria de saúde pela agilidade 

que teve até a Coopan em atender um caso onde teve um choque de um atleta onde 

Graças a Deus não ouvi nada de grave mas por questões de segurança foi conduzido ao 

hospital a ambulância do município vem mostrando o quanto nossa saúde do município 

está comprometida com o nosso esporte em mais como desportista que sou e tenho 

amigos inclusive de amigos que estavam lá em Gravataí em nome de equipes de Nova 

Santa Rita e participa dos esportes, estamos de luto por um atleta pai de família faleceu 

vítima de uma tragédia acredito que aqui tem algumas professoras que são uma 

esportista que temos aqui nossa professora amiga a goleira do garotas de ouro, e nós que 

jogamos e gostamos Esporte no sentimos com ouvidos eu como um pai de família gosta 

de fazer aquilo que gosta Como é o nosso lazer futebol e não voltar mais para casa mas 

são coisas que acontecem na vida e nós só temos que lamentar E torcer para que não se 

repita, por fim, então hoje é um dia muito importante muito especial vamos deixar 

senhores vereadores esta importante histórica necessária e verdadeira homenagem aos 

professores agora produzem expediente E tenho certeza essa página que vamos escrever 

aqui nesse dia certamente será lembrado Espero que nos próximos anos ela possa ser 

repetida e que mais professores tenham sim a sua importância também pelo legislativo 

enquanto cidadãos professores profissional Tá bom muito obrigado a todos uma boa 

sessão a todos. Ver. José Rosales – saudou a todos. Essa foi sua fala de hoje; “quero 

aqui dizer que acompanhei a secretária no ato de formação na escola Tiradentes que 

acho muito importante relatar mus os trabalhos que estão sendo feitos no município é 

importante ouvirmos a opinião dos professores Como já foi falado aqui os professores 

estão pedindo mais formação e acreditamos que é preciso oferecer cada vez mais 

formação para esta classe que merece pois faz um trabalho que todos nós sabemos que é 

muito importante quero dizer aqui que o colega falou sobre diretores da escola ter medo 

da administração quero dizer aqui que o projeto de lei que foi aprovado nesse município 

que as eleições diretas para diretores pois nas outras administrações anteriores não 

existia hoje temos eleição direta para diretores e vices das escolas então pergunto que 

medo é esse me parece que não é a realidade acho que graças a prefeita Margarete que é 

uma professora teve uma coragem de colocar em prática esse projeto que foi vetado 

quando anos atrás era outra administração então a prefeita Margarete colocou este 

projeto para democratizar a educação quero dizer também que tenha acompanhado em 

algumas atividades a secretária Michele por exemplo se fala aqui sobre a escola Alfredo 

Amorim que a diretora professores e pais querem falar marcar uma reunião com a 
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secretária e não tem oportunidade quero dizer secretária que estive lá com a senhora vi 

que a senhora conversou com pais e professores com direção e foi tudo ocorreu dentro 

da normalidade Com certeza ele fizeram cobranças Mas esta é uma maneira de diálogo 

que esta administração tem com os servidores na Escola Álvaro Almeida eu não 

participei nós se fala aqui na Tribuna que os pais não conseguem conversar com a 

secretária eu recebi um ofício dizendo que tinha esses problemas na escola e vi uma 

mobilização aqui de paz e que foram lá e esperaram é verdade mas foram recebidos 

pelas secretárias inclusive ou uma ata nessa reunião e teve vereador que acompanhou e 

levou essas pessoas lá para realizar essa reunião então é fácil vir aqui A Tribuna criticar 

dizer que tal escola vai ser fechada que a secretária que solicitou para ser fechada não 

vou tocar nesse assunto mas tenho certeza que ele na frente a verdade vai vir à tona 

referente a Escola Álvaro Almeida então repito o vereador não tinha mais falado aqui na 

Escola Álvaro Almeida fez todo aquele movimento Então me parece que algumas coisas 

não são como o são É verdade que tem problema na escola não é preciso nós dizer que 

esta administração tem tentado resolver o problema de educação então tenho visitado as 

escolas e tenho visto as melhorias que têm sido feitas nas escolas no nosso município 

era isso que eu queria trazer e queria dizer que é tão ruim aos olhos dos outros a 

educação no nosso município e quero aproveitar para parabenizar os alunos da Escola 

Miguel Couto que foram premiados na mostra na feira da MOSTRATEC.” essa foi sua 

colaboração. GRANDE EXPEDIENTE: Destinado para homenagens aos 

professores e demais servidores do Município. Ver. Guilherme Mota – Saudou a 

todos. Essa foi sua fala de hoje; “a mais honrosa das ocupações E servir E servir o 

público e ser mais último necessário na vida das pessoas o servidor público é o agente 

mais importante na construção social e muitas vezes a gente acha que isso começou de 

ontem para cá Mas não é verdade desde o descobrimento do Brasil no início das grandes 

navegações já era em enviado pela corte portuguesa servidores ao Brasil funcionários da 

corte para trabalhar para o rei e somente em 28 de outubro de 1939 através do Decreto 

1713 que Foi estabelecido o dia do servidor público e quando falamos em construção 

social é porque tudo que envolve o coletivo envolve um servidor envolve uma pessoa e 

essa a necessidade que nós vereadores e quero complementar o meu colega Vereador Zé 

Rosales pela proposta decidimos trazer os aqui e fazer essa homenagem sabemos que 

hoje o Brasil enfrenta uma série de dificuldades de propostas legislativas que podem 

atrapalhar Ou prejudicar a vida do funcionalismo como o fim de estabilidade e fim de 

benefícios mas sabemos que cada servidor que hoje trabalha diariamente pela 

comunidade não tivesse ajudado a construir Nova Santa Rita talvez não teríamos a 

cidade que temos hoje e essa importante que deve ser ressaltado aqui a sociedade se 

construí há muitas mãos e principalmente a mão do Servidor Municipal falar dos 

professores que é a figura mais importante do processo educativo e Tenho muito 

orgulho falar isso porque sou filho de professor e sou casado com uma professora a qual 

me orgulho muito da profissão que ela escolheu e também fico muito feliz pois ela é 

funcionária do quadro da nossa amada Nova Santa Rita e digo que o professor é figura 

mais importante porque ele passa fundamentalmente no processo de construção do 

conhecimento humano do conhecimento sobre vida e do conhecimento sobre sociedade 

a responsabilidade dos professores para o amanhã ele é muito maior do que muitos da 

comunidade de texto transmitir o melhor construir o conhecimento eu sei que hoje não é 

tarefa fácil pois a desvalorização a falta do respeito com a figura do professor 

infelizmente é uma realidade que contamos hoje na nossa comunidade por isso colegas 

vereadores o dever nosso enquanto poder público é homenagear e constatar nessa 

câmera a importância de cada um professor e cada servidor público que tenhamos 

senhoras e senhores o exemplo de quem optou por servir em Cerro citando Mahatma 
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Gandhi que diz quem não vive para servir não serve para viver Parabéns professores 

Parabéns Funcionários Públicos parabéns a todo povo na Santa Rita obrigado. Ver. 

Leonardo Vieira – saudou a todos. Essa foi sua fala de hoje; “gostaria de iniciar não 

fala saudando todos os servidores públicos em nome de José Batista e Lia Mara minha 

assessora foi são meus facilitadores pessoas que me ajudam contribui para que o 

processo do meu trabalho seja contento de todos assim como todos os servidores que 

estão aqui presente gostaria de citar o diretor Giovanni uma pessoa que apesar de não 

ter contato desde que a comunidade do Caju fala muito dele outro dia quando tivemos 

adaptação do transporte onde acompanhei as crianças no trajeto do ônibus Giovane 

conquistou meu respeito Dines Me desculpe a todos se mostrou muito preocupado com 

aquelas crianças acompanhou todo o processo seguidamente eu passo ele está sentado 

ao lado dos alunos acompanhando até a sua van até seus ônibus acredito que esse cargo 

de professor é muito admirado costumo dizer aqui vou dizer novamente que lembra até 

hoje o nome da minha professora minha primeira professora Uilza, o nome um tanto 

estranho mas não lembro o Teu nome sim pelo carinho e dedicação que essa professora 

imprimiu em mim no meu primeiro ano de escola e aqui vejo vários professores das 

séries iniciais que são aqueles que vão dar o start naquela as crianças que vão dar o 

interesse de ir à escola pois é ali que começa tudo veja aqui professores das outras séries 

e fala da importância do professor na formação dessas crianças para formação de Jovens 

e Adultos pois vai levar isso para vida toda vai levar para seus filhos vai levar para seus 

netos e costumo dizer que o professor deve trazer o conhecimento emancipatório essa 

criança mas hoje eu vejo muitos professores fazendo o papel de pai pois o a criança tem 

nos professores o papel de pais e tem professores que tem a maior felicidade nisso pois 

fica uma Conselheiro e dando carinho orientando então a função acho que dá para 

função de professor eu penso que ela deveria ser muito mais valorizada hoje inclusive 

aqui alguns vereadores que tem representantes no governo federal no caso, deputados 

federais que votaram a favor de um congelamento de investimento na área da Educação 

por 20 anos e eu penso que o professor não tem que ser homenageado um dia tem que 

ser a ménage à Du todos os dias porque vocês são responsáveis por formar todas as 

profissões inclusive os próximos professores não existe uma profissão não existe uma 

só profissão nessa sala que não deve ter passado pela mão de um professor ao longo dos 

anos então eu penso que sim nós vereadores como diz o vereador enquanto poder 

público somos responsáveis sim cobrado nossos representantes lá em Brasília que 

ajudem a melhorar a situação da Educação do nosso país Por que só através da educação 

que vamos transformar uma nação para melhor porque eu penso que todos temos que ter 

conhecimento e este conhecimento vem através da educação então aqui deixo meu 

abraço Uma salva de palmas a todos vocês obrigado.” essa foi sua colaboração. Ver. 

Antônio Alves – saudou a todos. Essa foi sua fala de hoje; “quero pedir minhas 

desculpas primeiro lugar para as pessoas que estão em pé pois a casa ficou muito 

pequena hoje mas a casa nova está ficando pronta para poder atender bem a comunidade 

pois aqui é a casa do Povo Todos devem se sentir em casa eu quero dizer que é muita 

alegria para mim poder participar desta homenagem de grande expediente foi destinada 

homenagem do Dia dos Professores e dos Servidores Municipais eu quando falo em 

Professor sempre falo com muito respeito muito carinho pois sempre comento quando 

vou falar que educação da minha primeira educação que me educou até o terceiro ano 

do Ensino Fundamental uma pessoa que tinha um Dom de Educar e uma 

responsabilidade tremenda às vezes eu fico analisando que naquele pequeno Rincão que 

tinha ali a professora ensinar coisas tão importantes que hoje podia se faz o proveito 

daquilo que foi nos ensinado e ali no nosso lugar incrivelmente pequeno 30 km longe da 

primeira cidade e teve muitos políticos que saíram dali e é pela educação daquela 
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professora que formou pessoas se tornaram vice-prefeitos prefeitos vereador e daquela 

localidade e municípios diferentes que hoje aquela localidade se tornou um município 

mas por incrível que pareça a educação faz a diferença para qualquer cidadão então eu 

parabenizo vocês que com tanto carinho e dedicação ensinam as nossas crianças e 

trabalham educando nossos munícipes com tanto carinho eu sempre precisei a educação 

o ensinamento dos nossos professores das nossas escolas de Nova Santa Rita muitas 

vezes vemos que as pessoas querem menosprezar um ensinamento aqui realizado Eu 

tenho um filho aqui que por três vezes ganhou o diploma do Ministério da Ciência e 

Tecnologia estudando no Berto Círio e na cidade de Nova Santa Rita e quando ele 

completou 16 anos realizou o vestibular da UFRGS e passou então professores estão de 

parabéns pois Educação de vocês é feito com responsabilidade Parabéns a todos vocês.” 

essa foi sua colaboração. Ver. Paulo Vargas – saudou a todos. Essa foi sua fala de hoje; 

“hoje Fazer homenagem ao servidor público seja ele de qual área for da educação da 

Saúde ela não é diferenciada porque todos nós somos detentores de conhecimento seja 

em qualquer área merecemos respeito porque somos a máquina administrativa pública 

do país sem os servidores nada acontece mas também falo com muita tristeza no 

coração que os servidores têm servido de mola propulsora para todos os governos seja 

ele Municipal federal estadual e infelizmente estão tirando nossos direitos dia após dia 

aqui no nosso município tira a insalubridade tira um rancho de aposentados que 

produziram e contribuíram com este município e, no entanto, só perdemos como se 

fosse nós servidores o causador deste caos que está instalado no nosso país a 

roubalheira o descaso que fizeram de lapidando os cofres públicos de todas as esferas e 

nós servidores somos vítimas de um sistema falido de ética de moral de política pública 

voltada para o bem de uma comunidade e principalmente dos servidores que não são 

valorizadas sou um homem que agradeço muito a Deus porque sou uma pessoa 

privilegiada porque sou mas vejo que dia após dia os servidores principalmente os 

novos que estão entrando não tem uma expectativa de futuro dentro do cargo que 

exercem dentro do cargo público é algum inseto em todas as esferas Como já falei 

somos detentores de conhecimento porque fizemos um concurso público e através do 

nosso conhecimento fomos contemplados com uma portaria nomeando a cada um e a 

cada uma como Servidor Público dentro de suas atividades através de um merecimento 

através de conhecimento todos nós estamos atrás de um trabalho frente a uma 

comunidade exercendo arduamente e respeitando os nossos atributos a nossa lei 

orgânica fruto do Juramento que fizemos e exercemos essa função assim são os 

professores detentores do conhecimento que passa o seu conhecimento dentro da sala de 

aula para os nossos jovens transformando em bom cidadão, cidadãos do Futuro 

Infelizmente hoje de um futuro incerto mas Carrego em meu peito a esperança de um 

país Digno ainda para se sobreviver e viver nesta nação fica meu abraço a todos os meus 

colegas que estão aqui presente sintam-se abraçados por todos esses vereadores meses 

que não são servidores que hoje estão servindo um cargo de servidor porque são 

vereadores de coração Muito obrigado pela presença de todos vocês um abraço do 

Paulinho da ambulância e bancada do PTB.” essa foi sua colaboração. Ver. José 

Rosales – saudou a todos. Sua fala de hoje foi esta; “quero parabenizar o vereador 

Guilherme com a homenagem que ele fez os professores e agradecer por ter consentido 

fazer essa parceria e poder homenagear os funcionários públicos junto com os 

professores então é importante pois se trata de duas categorias fundamentais para o 

município os professores Como já foi falado aqui sem eles não teríamos outras 

categorias outras profissões pois os próprios são formados um de seus colegas 

colecionar para depois eles mesmos suceder seguindo com essa profissão tão Rosa é 

muito importante homenagear esta categoria pois temos acompanhado o trabalho nas 
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escolas e saída dedicação de cada professor que faz o seu trabalho e é verdade que às 

vezes não tem o reconhecimento que merece e não estou falando só do nosso município 

então é preciso valorizar esta categoria o servidor público municipal o que seria de 

administração sem os servidores sabemos da importância que tem o servidor para uma 

administração uma gestão eficiente ela se dá com servidores felizes e capacitados 

realizando suas funções no qual fizeram concurso para exercer o servidor não trabalha 

para administração e sim para a população da cidade por isso deve ser valorizado 

reconhecido pelo trabalho que exerce quantos de nossos vereadores realizamos nossos 

pedidos nossas reivindicações aqui na Câmara em nome da Comunidade e se o servidor 

não foram reconhecidos não tiver realizando o seu trabalho com dedicação não existe 

administração boa deve haver sempre reconhecimento dos funcionários professores e 

todos que fazem município prosperar para que tenhamos uma administração que possa 

desencadear as melhorias necessárias para nossa população eu queria aqui abraçar e 

homenagear cada servidor que se encontra hoje aqui na câmera quero que levem aqui o 

nosso forte abraço e o nosso reconhecimento a esta categoria que muito faz pelo nosso 

município um grande abraço a todos e uma boa noite.” essa foi sua 

colaboração.PREFEITA MARGARETE FERRETI - Saudou a todos. Sua fala de hoje 

foi esta; “queria saudar cada colega que tá aqui hoje colaborador servente público 

presidente da Câmara especial os vereadores de Rosales e Guilherme Mota que realizar 

este momento aqui enquanto a gente escuta essa manifestação dos vereadores 

aproveitamos para refletir um pouco sobre nossa profissão sobre nossos desafios sobre o 

que já vivenciamos e o que ainda acredita que venha pela frente Quero Dizer para vocês 

que é um momento tão importante quando nos encontramos e conseguimos através do 

olhar se entender e entender tudo o que significa a educação neste município nesse 

estado nesse país saudando a secretária Michele a vereadora hoje secretária e da 

Bilhalva que também Educadora que é tão triste quando vemos vereador Paulinho os 

professores estaduais tendo que novamente Ir para Rua reivindicar para receber seu 

salário no final do mês um direito garantido para quem trabalha este direito ele não pode 

ser afrontado no entanto e Ieda tudo que também já fosse professora Estadual encontrei 

hoje em Porto Alegre várias professores quase o ponto de desespero porque não receber 

no final do mês e sem ter perspectivas de quando irá receber isso é muito triste nós aqui 

em Nova Santa Rita Estamos fazendo um esforço enorme para cumprir com nossas 

obrigações para pagar em dia para fazer o pagamento de licença-prêmio para antecipar o 

13º salário E isso não está sendo fácil quando nós temos um governo federal eleito pelo 

povo trabalhador eleito por professoras e professores eleito por servidores públicos que 

estão lá agora tirando o direito mínimo de aposentadoria retirando a aposentadoria deste 

povo que os elegeu Isso sim é muito triste que será dos nossos jovens no futuro próximo 

nós aqui em Nova Santa Rita e Que bom que os vereadores estão tendo esta consciência 

teremos Muitas dificuldades no próximo ano porque este congelamento para saúde para 

educação Assistência Social isso vai ferir aquele que mais precisa que é o filho do pobre 

que precisa ter educação gratuita que é o filho do pobre e nós pobre temos que ir para 

unidade básica e ter os primeiros socorros são nossos filhos que estão na escola pública 

na creche na educação infantil e isso meus colegas professores e professores neste ano 

Já começamos a sentir o ano que vem será pior mas tem um jeito nós temos que seguir o 

povo brasileiro está na hora de nos levantar está na hora de ocupar as ruas de se aliar ao 

CEPERS aos servidores estaduais e lutar A exemplo do Chile da Argentina que deram 

um basta com peru com a direita e à esquerda Está novamente retomando o poder à 

esquerda que é a que mais cuida da classe do Povo trabalhador é a que mais investe em 

educação tenho problemas logicamente que teve muitos problemas mas ainda assim não 

se iguala os problemas com esse governo arbitrário desrespeitoso e ignorante mal 
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educado que é o que está colocado nesse país por isso nós professores temos que fazer o 

que diz o nosso querido Educador Paulo Freire nós temos que fazer como diz Cora 

Coralina que o saber se aprende com os mestres a sabedoria se aprende no corriqueiro 

de cada dia grande abraço parabéns estamos juntos.” essa foi sua colaboração. ORDEM 

DO DIA: Ver. Alexsandro Ávila – Solicitou a inclusão de um a requerimento – 

Acatada.  Diversos Vereadores – Solicitou a inclusão de um requerimento para inclusão 

na Ordem do dia o Proj. Leo 037/19. Acatado PROCESSO Nº 1724/19:PROJ. LEI Nº 

037/19   –   Dispõe sobre a anistia de multa e remissão de juros de créditos tributários. 

Em discussão: Ver. Leonardo Vieira – essa foi sua fala de hoje; “senhores vereadores 

aqui através deste requerimento que foi votado e aprovado solicitado pelo Sete 

vereadores mostra a responsabilidade que temos com a comunidade com o dinheiro 

público por que isso venha reduzir a conta do débito daquele que devem mais de 45 

milhões de reais então a gente contribuirá para que esse dinheiro volte aos cofres 

públicos e peço também depois que os vereadores Não façam vídeo não se tranca dentro 

do carro e faz um vídeo se dizendo que são a favor do Povo porque essa é nossa 

obrigação trabalhar em prol do povo.” essa foi sua colaboração. Ver. José Rosales– essa 

foi sua fala de hoje; “volto a essa Tribuna para falar da importância deste projeto que 

está na casa e já discutimos também projeto este que refiz na verdade vai diminuir o 

valor arrecadado pela prefeitura e automaticamente os valores que os devedores devem 

pagar mas a importância desse projeto é que a prefeitura poderá arrecadar e os 

devedores poderão quitar suas dívidas verdade que isso tem um prazo terá um prazo 

determinado para saudar o seu débito.” essa foi sua colaboração. Ver. Guilherme Mota 

– essa foi sua fala de hoje; “veio essa Tribuna dizer que esse projeto vem sendo 

construído alguns meses com administração e falo isso pela proximidade e confiança 

que tenham pela administração sei que ao mesmo tempo e talvez podemos no primeiro 

momento optar por uma renúncia de provavelmente 50% dessa receita uma vez que as 

receitas e cargos juros devem dobrar acredito que esse incentivo possa assim incentivar 

aos maus pagadores para que possam então aumentar o fluxo de caixa do município e a 

responsabilidade que tem aqui é minha com a comunidade não me importo Vereador se 

faço ou não vídeo porque eu cuido do meu mandato o Mandato do Senhor o Senhor 

cuide como bem entender e eu não lhe dei a parte eu fui o único vereador que fez vídeo 

dentro de carro, por fim seu presente para encerrar a fala então aliás me preocupo tanto 

que sou favorável esse projeto Sim tenho Total conhecimento dele E continuo seguindo 

em frente apoiando bom projetos e cuidando do meu mandato e ano que vem é 

comunidade é o juiz que julgará Nossas ações.” essa foi sua colaboração. 

Ver. Renato machado - essa foi sua fala de hoje; “senhor presidente comunidade que nos 

Assiste esse projeto não é nenhuma novidade é um projeto que já esteve em outro 

momento neste município o refis onde a lei que estamos voltando Hoje terá o prazo de 

1º de Novembro até o 20 de dezembro com desconto de 100% de multas e juros e 

depois do dia 21 de dezembro até 31 de janeiro de 2020 50% de desconto só que 

entenda que hoje nós temos 45 milhões de devedores no município que alguns 

contribuintes têm como nós se ver só um contribuinte passa de 22 milhões o que uma 

empresa deve para o nosso município então eu acredito que essa dívida grande Vereador 

Guilherme teria que ser fracionada Como foram em outras oportunidades em até 36 

vezes porque se o cara deve 22 milhões e corte por 11 milhões pela metade e parcelar 

ele quitará então pode ser que favoreça algumas pessoas mas o grande devedor que tem 

no Município que são duas ou três empresas eu acredito que essa montante não terá 

condições de pagar porque metade esse pagamento é pagamento à vista para quem não 

pagou a dívida lá atrás hoje desembolsará 11 milhões de reais Continuará inadimplente 

no município infelizmente é um projeto bom mas foi mais foi mal pensado foi se foi 
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feito o parcelamento facilitaria a vida das pessoas.” Essa foi sua colaboração.Ver. 

Jocelino Rodrigues – essa foi sua fala de hoje; “Boa noite a todos serão Presidente sou 

favorável ao projeto e esse projeto eu não usaria o termo mal pagadores porque sabemos 

da situação difícil que se encontra o país sabemos da situação difícil que as pessoas se 

encontra desempregada e o aumento que teve no IPTU por falta de condições também 

sabemos que as pessoas não tiveram condições de acertar as suas contas somos 

favoráveis ao projeto esse projeto faz menos de uma semana que entrou na casa e 

estamos entrando com requerimento Para Ser aprovada e também para que não se torne 

uma coisa injusta com aqueles que pagam IPTU em dia a prefeita sinalizou que ano que 

vem aquela tarifa única que tinha um desconto de 30% poderá voltar então Claro que 

todo mundo de certa forma sai ganhando a pessoa que quer ter seu nome limpo que é 

pagar suas contas em dia a prefeitura que vem arrecadar para poder investir e também é 

óbvio para que se arrepende mais para poder fazer muito mais no período eleitoral que 

sabemos que assim que a banda toca porque senão o projeto teria vindo ano passado 

para câmera Muito obrigado a todos.” essa foi sua colaboração.       PROCESSO Nº 

1181/19:PROJ.  LEI Nº 043/19 – Dispõe sobre a cassação do alvará de funcionamento 

de empresas e postos estabelecidos no Município de Nova Santa Rita que forem 

condenados em 2º grau pelo crime de cartel e dá outras providências. Rejeitado por 6 X 

4. PROCESSO Nº 1182/19: PROJ.  LEI Nº 042/19 – Institui medidas para a melhoria 

do ensino municipal com a programação do conhecimento sobre a Constituição 

Brasileira no Município de Nova Santa Rita e dá outras providências. Rejeitado por 6 X 

4. PROCESSO Nº 812/19:PROJ. LEI Nº 020/19   –   Institui o Plano Diretor 

Municipal de Mobilidade Urbana do Município de Nova Santa Rita – PLANMOB e dá 

outras providências. Aprovado com emenda. PROCESSO Nº 1594/19:PROJ. LEI Nº 

034/19 – Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2020. 

Aprovado com emenda. INDICAÇÕES: Ver. Renato - No sentido de   que    a    

secretaria     competente efetue o conserto do asfalto junto aos trilhos do trem na Av. 

Getúlio Vargas, sentido bairro/Centro, bairro Vasconcelos Jardim. Aprovada por 

unanimidade. No sentido de   que    a    secretaria     competente efetue o conserto do 

concreto na Av. Getúlio Vargas, em vários pontos no trajeto do trevo da Califórnia até a 

InterCement Brasil no bairro Morretes. Aprovada por unanimidade. Ver. Jocelino - No 

sentido de que a secretaria competente efetue a canalização de esgoto pluvial em toda a 

extensão da Av. Lourenço Záccaro. Aprovada por unanimidade. No sentido de que a 

secretaria competente realize com urgência operação “tapa buracos” na Rua da Areia, 

bairro Berto Círio, principalmente em frente à empresa Trânsito Brasil. Aprovada por 

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

colocação de meio-fio nas ruas Rodolfo Boyen, Dona Guilhermina e Esmeralda, bairro 

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

a recapagem asfáltica na pavimentação da Estrada da Pedreira, bairro Pedreira. 

Aprovada por unanimidade. Ver. José Rosales - No sentido de que a secretaria 

competente efetue a instalação de placas de identificação com o nome das ruas no bairro 

Floresta, onde estas não existem. Aprovada por unanimidade. No sentido de que a 

secretaria competente efetue a colocação de um quebra-molas e faixa de segurança na 

Av. Santa Rita ao Caju, próximo à entrada do cemitério, bairro Floresta. Aprovada por 

unanimidade. Ver. Antonio Alves - No sentido de que a secretaria competente analise a 

possibilidade de realizar a instalação padronizada de placas de identificação com o 

nome de cada bairro, em todos os principais acessos aos bairros do Município. 

Aprovada por unanimidade. Ver. Leonardo - No sentido de que a secretaria competente 

realize a colocação de redutores de velocidade em frente ao nº 4042 da Av. Santa Rita, 

bairro Califórnia, com máxima urgência. Aprovada por unanimidade. No sentido de que 
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a secretaria competente efetue a colocação de um abrigo para espera de ônibus nas 

junções das ruas “C” com “A” e “B” com “D”, no Loteamento Lago da Califórnia, para 

que as crianças que moram neste local não fiquem todos os dias sujeitas ao relento na 

espera do transporte escolar. Aprovada por unanimidade. Ver. Paulo - No sentido de 

que o 15º BPM estude a possibilidade de implantar um posto policial da Brigada Militar 

no bairro Morretes, Município de Nova Santa Rita. Aprovada por unanimidade. No 

sentido de que o Poder Executivo estude a possibilidade de reconstruir a guarita 

localizada no bairro Morretes, que era destinada à Brigada Militar, para que seja 

colocado um posto policial na mesma. Aprovada por unanimidade. PAUTA: 

PROCESSO Nº 1703/19:PROJ.  LEI Nº 060/19 – De autoria do Vereador Rodrigo 

Aveiro - Revoga o inciso VII, do art. 101, da Lei nº 209, de 04 de janeiro de 1995 – 

Código de Posturas do Município de Nova Santa Rita. Dada a 1ª pauta. PROCESSO Nº 

1709/19:PROJ.  LEI Nº 061/19 – De autoria do Vereador José Rosales - Dispõe sobre a 

remoção de árvores localizadas nos logradouros públicos e propriedades privadas no 

Município de Nova Santa Rita, que por doença ou outro motivo relevante possam vir a 

ameaçar a integridade física de pessoas ou causar dano ao patrimônio público ou 

privado e dá outras providências. Dada a 1ª pauta. PROCESSO Nº 1640/19: PROJ.  

LEI Nº 059/19 – De autoria do Vereador Rodrigo Aveiro - Institui a Feira 

Multidisciplinar e Mostra de Iniciação Científica de Nova Santa Rita - FEMIC e dá 

outras providências. Dada a 2ª pauta. EXPLICAÇÕES 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 horas e quarenta e cinco minutos. Nada mais 

havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que vai assinada pela Presidente e pelo 

primeiro secretário. 
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