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ATA Nº 017/2020 – 16ª SESSÃO ORDINÁRIA – 28/JULHO/2020 – Ao vigésimo 

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

de Nova Santa Rita, realizou-se a decima sexta Sessão Ordinária, do quarto ano da sétima 

legislatura, com a presença de todos os vereadores. Nesse momento o Presidente Jocelino 

Rodrigues, deu início aos trabalhos às dezesseis horas SORTEIO: COMUNICAÇÕES 

DE LIDERANÇAS: MDB / PTB / PT / REPUBLICANOS / PDT. GRANDE 

EXPEDIENTE: Ver.  Jocelino Rodrigues / Ver. Rodrigo Aveiro / Ver. Renato Machado / 

Ver. Leonardo Vieira / Ver. Alexsandro Ávila / Ver. Guilherme Mota / Ver. Jair de Oliveira 

/ Verª. Ieda Bilhalva / Ver. Mateus Marcon / Ver. Ildo Maciel da Luz e Ver. Paulo Vargas. 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Ver. Leonardo Vieira / Ver. Jocelino Rodrigues / Ver. Jair 

de Oliveira / Ver. Alexsandro Ávila / Ver. Paulo Vargas / Ver. Mateus Marcon / Ver. 

Rodrigo Aveiro / Ver. Renato Machado / Ver. Ildo Maciel da Luz / Verª. Ieda Bilhalva e 

Ver. Guilherme Mota.  EXPEDIENTE: Foi feita a leitura do Boletim nº 017/2020.  

COMUNICAÇÃO DE LIDERANÇA: Ver. Alexsandro Ávila - Saudou a todos os 

presentes. Mais uma vez venho defendendo o servidor e principalmente o Servidor da 

Saúde, mais uma injustiça e perseguição desse governo. Hoje falo para vocês da técnica 

de enfermagem, Viviane Assis, formada em junho de 2013. Onde trabalhou na Nossa 

Senhora das Graças e no HPS fez vários cursos um deles de 300 horas de urgência, 

emergência e coleta de material biológico. E aqui no nosso município, ela está desde o 

dia 15 de agosto de 2017. E por ter a sua opinião de buscar melhorias e de comentar em 

rede social de possíveis candidatos que não são da base do governo; essa funcionária da 

área da saúde deveria ser reconhecida e valorizada. Foi perseguida no dia 26 de julho 

sendo que março e abril ela fez mais de 100 horas extras, devido a pandemia ela estava 

trabalhando 24 horas. E aí, vereadores da base do governo vocês acham justo o pessoal 

da área da saúde, da linha de frente. A Viviane já trabalha no nosso município desde 2017 

e não tem nenhuma reclamação dela, uma pessoa dedicada. Essa câmara de vereadores 

aprovou a contratação de 8 técnicos de enfermagem, aprovou também 8 contratações de 

enfermeiros e mais médicos, para que esse quadro ficasse cada vez mais fortalecido para 

atender a população. A gente vê um ato de injustiça e perseguição desse governo e 

devemos respeitar a opinião. Nós vivemos numa democracia, é lamentável essa situação 

perseguir e prejudicar já chegam os comerciantes locais que não podem se manifestar. A 

câmara aprovando mais contratações de enfermeiros e as pessoas que são fundamentais, 

e qualificadas no último deveriam ser valorizadas, mas não são. Quero dizer agora para 

os vereadores da base do governo, vários projetos aqui para a saúde todos esses projetos 

que chegaram são para a área da saúde e nós vamos ver eles. Ver. Jair de Oliveira - 

Saudou a todos os presentes, venho aqui hoje representando a bancada do PT. Aquilo que 

eu sempre disse quando vem essas reclamações aqui na tribuna, eu procuro averiguar e 

essa do presidente também vou averiguar, por que foram bastante acusações, mas se tiver 

justiça é como eu sempre digo aqui na tribuna não interessa aqui é o meu governo e vou 

averiguar, uma das que eu averiguei há meses atrás foi do pagamento das creches que não 

estava sendo pagas há um mês, dois meses atrás já começaram os pagamentos das creches 

particulares. Aqui no município estamos trabalhando bastante, as obras estão andando 

apesar da dificuldade dessa pandemia, mas nós temos o dever e o direito para fiscalizar. 

Peço também a população que quem puder ficar em casa que fiquem. Também quero dizer 

que sou pré-candidato a vereador pelo partido dos trabalhadores. Ver. Jocelino 

Rodrigues - Saudou a todos os presentes. Só para esclarecer um pouco das falas dos dois 

vereadores, a gente sabe da questão dessa técnica que ela é contratada desde 2017 e 

terminou o contrato dela, mas o vereador Alex não fez uma denúncia, ele lamentou por 

não ter sido renovado o contrato de uma profissional por ter uma opinião contrária. 

Algumas coisas que vem acontecendo não foi uma denúncia, mas uma lamentação quanto 
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é essa funcionária, porque nós aprovamos esse ano mais ou menos mais de 10 vagas de 

técnicos, inclusive à um processo seletivo e a gente torce muito para que ela participe e 

que ela seja chamada novamente para trabalhar ela não é uma concursada, mas é uma 

excelente profissional então foi isso que o vereador lamentou por não ter sido renovado 

contrato e agora ela vai ter que recorrer o processo seletivo novamente para poder entrar. 

Para ficar claro para a população, essa funcionária participar do processo seletivo de 

vagas que nós abrimos aqui novamente. Então ele lamentou de uma profissional, uma 

excelente profissional que nós temos na saúde, capacitada que a maioria das empresas 

daqui não dão emprego muitas vezes para as pessoas do município por não ter uma 

capacitação, isso que muitos alegam. Nós temos muitas pessoas aqui do município que 

são capacitadas sim, para dar emprego para as pessoas e assim continuaremos. Seguindo 

dentro do espaço da comunicação de liderança no qual se refere a partido, infelizmente 

acredito eu que ainda não conversei com o presidente do partido, ele não irá colocar um 

nome ao executivo não teremos um nome executivo, um candidato a prefeito do 

republicanos e até agora o que foi me passado é que o republicanos irá de apoio, então 

lamento muito. Nós temos condições de termos candidatos um nome na disposição do 

executivo, mas respeito o posicionamento da maioria porque todos são partidos 

democráticos e assim seguiremos então. Ver. Leonardo Vieira - Saudou a todos os 

presentes. Então como espaço de comunicação de liderança, gostaria de colaborar um 

pouco com a fala do vereador Gugu e também já dar parabéns ao Toninho da REDEMAC, 

que segundo as pesquisas para ver quem seria o pré-candidato a vice, adequado na chapa 

de composição do atual governo o Toninho disputou inclusive com 2 vereadores, último 

vereador que ele disputou para saber se ele tinha condições para ser vice ele avançou em 

torno de 30 pontos na frente do que tem mandato e disposição para concorrer a vice. Não 

pontuou quase 1% acredito que ninguém desiste do jogo ganho, então quando se tem uma 

partida perdida a gente abandona o campo. Um conselho para todos pré-candidatos a 

prefeito, não se preocupem com a câmara de vereadores porque tem pré-candidato que já 

disse que não precisa dela, a câmara é muito importante inclusive nós temos uma pauta 

na cidade da questão de IPTU o qual muita gente não sabe. Vereador realmente não pode 

fazer projeto que onera o orçamento do executivo, mas o projeto que veio para casa não 

foi alterado o projeto, e sim colocado a emenda proposta pelo presidente Vereador Gugu, 

no qual todos aqui vereadores no primeiro momento aprovaram. A emenda foi vetada e 

foi derrubada, o veto por 6 a 4. Então a câmara é fundamental num processo democrático 

de direito, penso assim que todos pré-candidatos devem valorizar a câmara porque ela 

não vai pedir a ninguém para administrar o município bem pelo contrário, ela tá aqui pra 

auxiliar e apoiar a todos. No dia 15 de novembro, como eu sempre digo estaremos 

prestando vestibular, vamos ver como vai ser a nossa pontuação no nosso trabalho. Espero 

que sejamos julgados pelo nosso trabalho e não por promessas e sim por trabalho. 

GRANDE EXPEDIENTE: Ver. Jocelino Rodrigues - Saudou a todos os presentes. Esse 

espaço do grande expediente de um assunto só, venho falar um pouco sobre as escolas. 

Essa questão da educação aqui no município se tornou algo um pouco desleal por quê 

algumas escolas e diretores de escola fizeram um grupo de trabalho e estão enviando 

material para os alunos não ficarem desassistidos, mas outras escolas não. O material que 

realmente valerá como ano letivo, esse material devido a bandeira vermelha ainda não foi 

distribuído. Então existem crianças que não estão desassistidas nesses 100 dias e outras 

crianças de escola pública estão recebendo material. Se torna no meu ponto de vista 

desigual, ou todas as escolas mandam material e todos os diretores através de um 

consenso do conselho de educação que todas as escolas deveriam dar trabalho para os 

alunos ou nenhuma manda por quê é assim que alguns pais de alunos estão cobrando os 

vereadores, não deve ter sido só eu que recebi essa queixa tenho certeza que os 11 
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vereadores receberam ligações de pais de alunos perguntando se vai ter algum trabalho 

para auxiliar eles porque tem alguns pais que tem internet só que não sabe preparar e 

auxiliar uma aula para a criança e precisa de material. Para isso precisa ir de encontro 

com a escola, mas ao encontro a escola não é simplesmente um grupo no WhatsApp de 

pais perguntando como que os alunos estão, mas um grupo no qual enviará trabalhinhos 

para essas crianças e um material para que os pais possam auxiliar elas. Já entrei em 

contato com a secretaria de educação sobre o material e ela me passou que o material de 

julho já está pronto, o de agosto também e será entregue assim que o governador do estado 

mudar a bandeira, mas ainda volto a dizer que existem maneiras de nós entregarmos esse 

material na escola e quem pode ir lá retirar com um horário agendado. Existem 

mecanismos para a gente usar ou ao menos poder entregar esse material aos pais dos 

alunos para que as crianças não fiquem desassistidas. Ver. Renato Machado - Saudou a 

todos os presentes. Quero relembrar um pouco em relação do IPTU do município, nos 

últimos dias temos recebido várias ligações de pessoas nos procurando para buscar 

informações e nós temos o dever de procurar com transparência com a população para 

poder fazer avaliação; para cada morador fazer avaliação na sua propriedade. Nós 

entendemos que todo mundo sabe sobre o IPTU já é uma polêmica bastante grande para 

o município que lá em 2014 num projeto polêmico nessa casa foi aumentado bastante o 

valor venal das propriedades onde deu um impacto muito grande chegando aumentar em 

algumas propriedades até 500% o valor do IPTU, devido a correção que foi feito do valor 

venal das propriedades. Em 2015, 2016, 2017 e 2018 em justificativa devido a correção 

que estava sendo feita naquele momento do IPTU era dado um desconto de 30% e para o 

bom pagador que pagava um dia mais 5% podendo atingir 35%. Portanto no ano de 2019 

teve apenas um desconto de 15% e neste ano de 2020 chegou o projeto de lei dando 15% 

devido a pandemia que está instalada no país, as pessoas com dificuldade financeira a 

câmara através do presidente vereador Gugu fez uma emenda a pandemia aumentando 

para 25% podendo chegar para 30 para o bom pagador, portanto aumentando de 20% para 

25% a senhora prefeita vetou para os 25% não querendo dar, mandou o veto para câmara 

e depois de discutido foi rejeitado por 6 votos a 5. Seis vereadores contra o veto e virou 

lei os 25% desconto para que pudesse ser dado o aumento melhor para os moradores do 

município e com mais 5% para o bom pagador. A prefeita entrou com uma liminar 

suspendendo e no momento que ela suspende os 25% ela suspende os 15% também e 

passa a ter apenas 5% para o bom pagador; para os outros não terá desconto nenhum. 

Depois vem a cobrança por que os carnês neste meio tempo já começaram a rodar no 

município para que pague a primeira parcela ou pagamento à vista até 20 de Agosto, Mas 

então a briga agora é judicial, só legalmente via justiça pode, portanto muito pouco o que 

os vereadores podem fazer agora, mas a justiça vai determinar. A câmara está fazendo sim 

o seu papel. Ver. Alexsandro Ávila - Saudou a todos os presentes. Queria falar sobre a 

rede social e lives, como a maioria me acompanha e sabem que meu trabalho em rede 

social é que todas as quinta-feira às 19 horas tenho uma live de compromisso marcado 

com a comunidade, agradeço todos os depoimentos que eu tive quinta-feira passada. Onde 

tive 900 comentários, aproximadamente 150 compartilhamentos e 13500 pessoas 

alcançadas, agradeço a todos que fizeram que essa live fosse um pré-lançamento da minha 

pré-candidatura a vice-prefeito representando o partido do PTB. Mais uma vez eu digo 

sobre crescimento de reconhecimento, nessa live estava os deputados federal e estadual 

Ronaldo Santini e Dirceu Franciscon que me apoiam. Andei acompanhando lives aí de 

possíveis pré-candidatos obrigando o pessoal da saúde a fazer videozinho pedindo para o 

pessoal participar da Live do Rodrigo Batistella, vi também comentários onde ele 

convidou um deputado federal e não reconhece o deputado da nossa cidade que é do 

partido deles e trouxe mais de 50 milhões de emendas para essa cidade, mas em primeiro 
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lugar em pré-candidato tem que ter humildade e reconhecer um trabalho do deputado 

Dionílso Marcon fez para nossa cidade. Se ele não tem humildade e reconhecimento ele 

não tem coragem. A gente tem que ser humilde e respeitar bandeiras porque com certeza 

quem ganha com isso é a população de Nova Santa Rita e nesse pré-candidato eu vi que 

não tem humildade nem reconhecimento de ir buscar o candidato que seria a primeira live 

para falar do trabalho que ele teve nesse mandato. Que a gente vem criticando, que muita 

coisa foi feita e tem muita coisa que tem que ser melhorada, mas o que foi feito foi pouco 

com o recurso que o nosso município tem com as emendas parlamentares. Ver. Jair de 

Oliveira - Saudou a todos os presentes. Retornando nesta tribuna também irei falar das 

redes sociais e cada live que o pré-candidato Rodrigo faz, cada quinta-feira é um tema e 

esse tema que o Alex falou foi de educação e o Dionílso Marcon foi convidado para 

participar da live porque cada live é um assunto discutido. E eu também vejo as coisas 

obrigada a pessoa fazer um vídeo, mas ninguém é obrigado a fazer vídeo tudo tem que 

ser de livre espontânea vontade, ninguém é obrigado, por isso nós estamos hoje num país 

democrático num país livre; antigamente o país não era democracia então nós temos que 

prestar bem atenção nisso. Reconheço o trabalho do deputado federal Dionílso Marcon 

tem muito nos ajudado aqui, mas o deputado Bohn Gass é um excelente deputado 

companheiro do deputado Marcon lá na Assembleia em Brasília na câmara federal 

defendendo o trabalhador, enquanto muitos aqui do município que são deputados vão lá 

e votam contra o trabalhador, tem muito deputados que escondem atrás e depois vem aqui 

no município pedir votos, mas será que o povo não esqueceu que eles votaram contra o 

trabalhador dessas reformas em Brasília e prejudicando o trabalhador no dia a dia. Esses 

deputados me representam sim porque lá eles votam a favor do trabalhador e não contra. 

Tem deputado que vem aqui buscar voto no município e depois nunca mais coloca os pés 

aqui e nós temos bastante de vários partidos não só de um. E sobre essas lives eu estou 

feliz porque estam com bastante visualizações, isso é bom para a população ver os 

projetos que cada pré-candidato tem para o nosso município e sobre qual o segmento e 

trabalho que a prefeita Margarete está fazendo; essas lives também é importante para a 

população ver o melhor candidato e a melhor proposta. Não caiam mais nessa de criticar, 

o povo não quer saber de crítica o povo quer saber de proposta, nem tudo foi feito no 

município, mas já foi feito bastante coisa e ainda tem muita coisa para fazer até final do 

ano. Se Deus quiser essa doença vai acalmar e nós vamos fazer muita coisa ainda e vamos 

cumprir os compromissos que foi feito lá atrás em 2016. Verª. Ieda Bilhalva - Saudou a 

todos os presentes. Estava observando as falas dos meus colegas vereadores e teríamos 

inúmeros assuntos pertinentes aqui para esclarecer para a comunidade, sou obrigada a 

falar sobre funcionalismo público. Nós não estamos sendo perseguidos não vejo isso em 

momento algum na nossa administração, direitos não foram retirados como foi citado na 

sessão passada que os professores foram retirados o acesso, difícil acesso e adicional 

noturno porque eu faço o adicional noturno e não estou recebendo não estou indo a escola 

de noite, á noite eu estou em casa, não tem como eu receber adicional noturno. Então eu 

acho que primeiro nós temos que nos informar das leis e nós como a responsabilidade do 

parlamentar com a responsabilidade que somos vereadores da cidade no momento, eleitos 

para representar o povo como reconhecedor no mínimo a gente tem que conhecer as 

nossas leis, e a nossa lei é bem clara que nós temos sim o difícil acesso em algumas 

escolas. O adicional noturno, as professoras a quem trabalha à noite e nós só ganhamos 

isso durante o período do ano letivo e no ano letivo por exemplo em 20 de dezembro a 

gente não ganha mais, entramos de férias mês de janeiro. Estamos sendo prejudicados 

sim e nosso salário reduziu, mas nós não estamos trabalhando devido a uma pandemia, 

seria ótimo se nós estivéssemos ganhando esse salário completo em casa. E para 

completar com o assunto que estou falando de escola, nós estamos com todo o material 
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pronto para ser entregue para os alunos só que veio a bandeira vermelha e não podemos 

cumprir esse calendário agora. Estamos fazendo o material de agosto e já está pronto 

daqui a pouco estamos entregando nas escolas, que vai ser verificada pela secretaria e ser 

entregue assim que sair a bandeira vermelha. Esses trabalhos de Facebook e WhatsApp é 

simplesmente para manter aquele aluno que tem acesso a internet, ligada à escola para ter 

aquela proximidade de professor e aluno, mas os trabalhos que serão validados pela 

secretaria serão validados pela escola, são esses trabalhos que nós entregaremos de todas 

as  disciplinas, e estamos ainda estudando se valerá o ano letivo de 2020 estamos seguindo 

o decreto do Governador do Estado. Então para esclarecer eu fui procurar por vários 

funcionários públicos de diferentes segmentos, pedindo que sejam respeitados no seu 

ambiente de trabalho porque a nossa função de vereador realmente é fiscalizar, mas nós 

devemos respeitar o ambiente de trabalho de cada um porque principalmente funcionário 

da saúde e funcionários guardas. Nós já tivemos casos de suicídio no município, são 12 

horas trabalhando cheio de problemas as vezes não estão afim de ouvir ou serem gravados. 

Ver. Mateus Marcon - Quero saudar todos os presentes. Vendo que estamos numa 

pandemia essa pandemia não foi criada pelos professores, nem pelos funcionários 

públicos. É muito fácil dizer “ah não tô indo trabalhar e eu não posso ganhar o adicional 

noturno”, claro uma pessoa que ganha o salário acima de 10 mil reais é muito fácil dizer 

isso, e aí pergunto para vocês aquele professor que recebe o básico do município que é 

muito baixo, que antes da pandemia ele tinha suas contas programadas com esse auxílio 

que o município dava o adicional noturno ou com difícil acesso foi cortado de repente, e 

a culpa não é do prefeito e nem do professor. O nosso município hoje gasta 5 milhões de 

reais por ano em CC, não diminuiu alguma coisa aos amigos da prefeitura porque só de 

uns diminui e de outros não, é muito fácil ir lá cortar o auxílio noturno e o difícil acesso 

dos professores, mas teus amigos ali do lado você não faz nada. Teve gente recebendo da 

prefeitura 80mil reais e que nunca tirou férias, mas é fácil dizer que tem que tirar dos 

professores porque não estão indo trabalhar, mas eles não têm culpa por não estar indo 

trabalhar. Eu garanto para vocês que eles queriam estar dando aula, eles têm suas contas 

para pagar conforme recebem então não podemos tirar isso dos professores. Ver. Paulo 

Vargas - Saudou a todos os presentes. Solidarizo com a minha colega Viviane, tudo tem 

sido em cima dessa pauta dos servidores públicos no qual eu me incluo, quem me conhece 

sabe que também sou um servidor e é repugnante ver uma pessoa que nem a Viviane de 

tamanha responsabilidade que tem, como ela esse contrato deveria ter sido renovado no 

dia seguinte. Quando a gente se posiciona desfavorável á alguma coisa você tem que se 

respeitar, pelo que eu tô vendo ela não foi respeitada inclusive a gente sente isso através 

de mensagens que ela posta no seu facebook a tristeza que ela sentiu em ter que sair do 

município com relação a servidores públicos. Eu discordo da minha colega e servidora 

pública vereadora Ieda que Servidor Público não é perseguido nesta cidade e é sim. 

Historicamente no município antes de entrar o atual governo servidores públicos era 

tratado de uma forma igual ao CC, hoje criaram essas mazelas dentro do serviço público 

aqui de Nova Santa Rita, com 13 secretarias. Secretaria de Saúde recebendo inclusive 

auxílio emergencial que está vindo de Brasília que podia reverter uma parte desse valor 

para melhorar a autoestima dos Servidores da área da saúde que está se contaminando por 

essa pandemia. Então vamos acaricia-los com mais 20% de solubilidade que também foi 

tirado desse governo e não é maltratado. Pega uma servidora que já se aposentou, Alana 

historicamente ela entrou no meu quadro em 1994 até falta no cartão dela botaram, assim 

como eu e outros tantos assim está sendo feito e vem dizer que servidor público não é 

perseguido. Um salário de técnico de enfermagem é de 1400 reais tendo 20% de 

solubilidade isso se não for com salários de pessoas que estão dentro do quadro de 

servidores que nem os operários que nem EPIS tem para sair para limpar valas e outras 
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coisas que eles precisam ter os EPIS. Então essas questões é que tem que falar na verdade 

aqui nessa Tribuna se nós somos representantes deles se nós somos do povo, nós temos 

pautar por respeito e falar aquilo que é não vim aqui defender governo por que isso eu sei 

o quanto a Margarete fez pelo município não desmereço o que foi feito, mas com relação 

a essa pauta específica deixou muito a desejar, cinco padrões estão dando no mínimo e 

não é perseguição isso realmente é um descaso com quem trabalha para a comunidade e 

de quem tá dentro de uma Secretaria de Saúde, quem tá dentro de um valo esse sim é que 

merece o respeito. Quando a gente se dirige a um órgão público para primeiramente 

conservar o servidor público e isso não é valorizado. Enquanto você seja arrancado com 

3.000/4.000 de salário isso é desigualdade, se tu pregas igualdade e prega na sua sigla 

como sigla do trabalhador você tem que ajudar o trabalhador. ORDEM DO DIA: Ver. 

Alexsandro – Solicitou a inclusão de um Requerimento: Acatado. Requerimento – No 

sentido que seja incluído na Ordem do dia o Proj. De Lei 011/2020. Acatado. PROJ. DE 

LEI N.º 011/20 – “Dispõe sobre a alteração de prazo para pagamento de IPTU, taxa de 

coleta de lixo, taxa de fiscalização de atividades e ISSQN. O Parecer da CCJ Desfavorável. 

Colocado em votação o parecer da CCJ – Rejeitado o parecer Jurídico. O vereador 

Rodrigo Aveiro solicitou o pedido de vistas do projeto. Rejeitado o pedido. Projeto 

Aprovado por unanimidade. REQUERIMENTO: Requerimento: Ver. Leonardo 

Vieira - "Requer a criação de uma comissão parlamentar, afim de acompanhar a 

elaboração do edital e projetos ao qual será destinada a verba do Projeto de Lei Federal 

de auxílio a cultura, Nº 14.017 de 20 de junho de 2020". Aprovado por unanimidade. 

INDICAÇÕES: Ver. Mateus Marcon - "Solicita que a empresa RGE SUL realize a poda 

de árvore junto ao poste nº 498 na rua Carlos Fraga, bairro Sanga Funda". Aprovada por 

unanimidade. Ver. Leonardo Vieira - “Solicita a Empresa Corsan, a conserto asfáltico 

na vala que a briga a tubulação de água, na Rua Pinheiros em frente ao n°.547, bairro 

Califórnia". Aprovada por unanimidade. "Solicita a empresa Corsan extensão da rede de 

água na Estrada Volta Grande, bairro Califórnia". Aprovada por unanimidade. Ver. 

Renato Machado - "Solicita o conserto em todos os buracos no asfalto da Rua Louraci 

da Silva Shultz. " Aprovada por unanimidade. "Solicita o conserto de todos os buracos do 

asfalto da Rua dos Bloedow, bairro Morretes". Aprovada por unanimidade. Ver. Rodrigo 

Aveiro - "Solicita alteamento e colocação de 6 metros de canos com maior vazão na rua 

Ivo Flores, bairro Pedreira". Aprovada por unanimidade. Ver. Jocelino Rodrigues - 

"Solicita que o Executivo Municipal, notifique a empresa RGE, para que realize a poda 

das árvores na rua F, em toda sua extensão, bairro Berto Círio". Aprovada por 

unanimidade. Verª. Ieda Bilhalva - "Solicita a desobstrução do antigo acesso da rua 

Veneza ao rio dos Sinos, bairro Berto Círio". Aprovada por unanimidade. "Solicita a 

colocação de uma pracinha infantil e uma academia ao ar livre no Lot. Lago da Califórnia, 

bairro Califórnia". Aprovada por unanimidade. Ver. Paulo Vargas - "Solicita ao DNIT, 

construção de um viaduto (ELEVADA) na Br 386 km 435, no cruzamento com a Av. 

Santa Rita na entrada principal da Cidade". Aprovada por unanimidade. "Solicita 

pavimentação com concreto betuminoso usinado a quente, os dois trechos não 

pavimentados da rua da Pedreira". Em discussão - Ver. Paulo de Vargas - O senhor 

presidente colocou nessa casa a emenda em cima da lei do IPTU este ano de um desconto 

de 25% e a casa foi desrespeitada e a comunidade foi também porque essa casa representa 

a nossa comunidade na sua parcialidade de votos nós estamos eleitos, fruto dos eleitores 

e dos moradores de Nova Santa Rita. Essa pandemia tem o seu lado no nosso município 

com os comércios fechados, pessoas desempregadas e somos entendedores que respeitam 

o que o executivo teve com o legislativo; nós derrubamos o veto para desconto e o respeito 

ao servidor desta casa também que trabalha, ajudando a elaborar essas leis e essas 

emendas e eles ainda não concederam esse desconto de 25% era 30% de desconto e estão 
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baixando todos os anos, agora ficou 5% então eu sou favorável a esse projeto fruto da 

necessidade que suspenda por 90 dias o desconto do IPTU e que seja prorrogado por mais 

90 dias e assim entenderá e que essa liminar seja derrubada para que o Executivo 

Municipal seja arbitrariamente porque não respeitou o legislativo. Aprovada por 

unanimidade. PAUTA: PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO N.º 019/20 - PODER 

EXECUTIVO “Autoriza o poder executivo municipal a abrir crédito suplementar no 

valor de R$ 453.889,92 a Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Públicos - 

SMTSP". Dada a 1ª pauta. Projeto de Lei do Legislativo n.º 013/20 - Ver. Leonardo 

Vieira -"Institui a Campanha Municipal informativa para empresas sobre epilepsia 

e dá outras providencias". Dada a 1ª Pauta. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Ver. 

Jocelino Rodrigues - Nesse espaço de explicações pessoais quero fazer um pedido ao 

presidente para o Executivo. Nós pagamos aqui praticamente quase 300 mil reais para a 

empresa La Salle fazer o trabalho do nosso plano diretor e gostaria muito de que esse 

projeto viesse para casa o quanto antes para nós avaliar e começarmos a debater, assim 

que passar essa pandemia para que talvez a gente consiga fazer logo audiência pública 

sobre isso porque estamos novamente em um ano eleitoral, estamos cheios de propósito 

de pré candidatos ao executivo e ao legislativo, mas não temos um plano diretor 

atualizado; o nosso plano diretor ele é de 2006 e nós pagamos para a Fundação, ela 

apresentou um projeto de mobilidade Urbana o que é uma provisão, mas nós precisamos 

de um plano diretor. O crescimento da cidade se baseia em cima disso, a empresa que 

possa vir a se instalar para ver se nós vamos ter condições e estruturas para que não 

tenhamos que relocar essa empresa e entre outras coisas que o plano diretor nos dá esse 

norte para quê esse empresário até mesmo morador das questões urbanas da parte que é 

somente moradia, realmente isso vai nos dando um norte então foi um contrato pago foi 

contratado uma empresa especializada neste item e gostaria muito ainda que nessa 

legislatura tivéssemos um plano diretor na casa para discutirmos com a comunidade e 

para que eles possam opinar e ver esse documento, que a gente possa divulgar na casa 

para poder debater um pouco mais nessa questão do plano diretor e sobre o IPTU. Vejo 

que tem muita cobrança da questão do legislativo e de fato nós estamos aqui para 

representar e esse é o nosso papel e fizemos o nosso papel. Veio projeto para casa com o 

valor ‘x’ referente ao IPTU, fizemos a emenda e ainda a emenda foi vetada, ferindo todo 

artigo e derrubamos o veto; No que estava ao nosso alcance a gente fez e vem fazendo e 

irá continuar fazendo. A casa sim está trabalhando para derrubar essa liminar e se 

empenhando muito o poder legislativo para que seja cumprido. Muito pré-candidato 

condenando os vereadores que hoje estão na política, vivemos num país democrático. A 

maioria aqui na casa serão seus colegas ali na frente, não é com crítica que se constrói, as 

críticas elas serão sempre bem-vindas estamos sendo pagos e trabalhando para isso, mas 

vim aqui somar e entender um pouco. A casa tem investido tem feito alguma coisa 

preparando para deixar próximos candidatos um legado muito melhor do que aquele que 

a gente herdou e esse é o trabalho da gestão que eu estou fazendo neste ano e apresentando 

os outros vereadores atualização do regimento interno, indo cobrar atualização da lei 

orgânica, transmissão ao vivo que hoje vocês podem fazer crítica e ver o que foi falado e 

o que não foi, tudo ao vivo. Ver. Alexsandro Ávila - Quero explicar sobre esse projeto 

tão importante que hoje passou pela nossa casa da minha autoria e autoria dos demais 

vereadores do PTB e também os demais vereadores que também entendem desta cobrança 

do IPTU que não pode ser cobrada neste período de pandemia. Quero informar que o 

projeto foi favorável e aprovado aqui nesta casa. Vocês que estão esperando para pagar o 

IPTU aguardem mais um pouco porque a câmara está com uma liminar e o promotor está 

entrando na justiça para derrubar essa liminar. O nosso procurador da câmara já está em 

trabalho com esse projeto e também garantimos que a cobrança do IPTU seja suspensa 
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no período de 90 dias podemos ser prorrogados por mais 90. Essa cobrança vai ter que se 

adequar com essa pandemia e sendo suspensa por 90 dias e a casa Legislativa com o 

procurador da casa está batalhando para que consiga 25% de desconto para quem vai 

pagar à vista então aguardem e repassem essa informação que realmente a casa está de 

parabéns porque o projeto foi aprovado a favor da população cortando essa cobrança do 

IPTU nesse momento de pandemia e quero falar que pelas redes sociais agora a gente foi 

informado que o pré-candidato a vice prefeito da chapa que vai continuar o trabalho da 

Margarete e nessa pauta a gente falando de IPTU o pré-candidato a vice-prefeito para 

compor junto com o pré-candidato a prefeito Rodrigo Batistella parece que é o Toninho 

da REDEMAC hoje nesta pauta tão importante do IPTU quero lembrar vocês que o 

Toninho da REDEMAC votou favorável a cobrança do IPTU. Onde teve um aumento de 

500% para vocês ver a gravidade da situação, por isso hoje eu afirmo para defender o 

povo e sou pré-candidato a vice-prefeito para que isso de maneira nenhuma tenha 

continuidade e vocês escutem duas ou três vezes porque essa informação é verídica e isso 

foi no ano de 2014 onde as cobranças do IPTU já foram cobradas no ano de 2015. Então 

essas informações a gente tem que passar para vocês para que esses apoiadores hoje que 

acham que estão fazendo um trabalho que querem continuar o trabalho da prefeita 

Margarete tenha uma analisada que ainda dá tempo de realmente lutar pelo cidadão da 

nossa cidade. Ver. Paulo Vargas - Uma pauta importante do IPTU que se tornou uma 

polêmica diante desse cenário que nós estamos nessa pandemia do COVID onde as 

pessoas estão realmente clamando nas ruas e questionando nós vereadores, quanto essa 

cobrança abusiva que realmente foi muito alta e que foram muito infelizes nesta cobrança 

que atrasou bastante esses carnês, esta polêmica que através do nosso entendimento do 

presidente Gugu que colocou esta emenda que entendemos a nossa comunidade por estar 

a selada e com dificuldades financeiras e que esses descontos tinham que ser maior e teria 

que ser melhorado porque esta emenda foi com esta finalidade. Solidariamente 

entendemos que o Executivo iria ser solidário a população porque recebemos essas 

demandas, no entanto infelizmente não ocorreu e vetaram esses 25% posteriormente 

derrubamos este veto e hoje com desconto com apenas 5% querendo botar no colo dos 

vereadores esta responsabilidade. Entendo que ano eleitoral a guerra política ela tinha que 

ser construída através de propósitos e projetos, mas projeto que não fossem jogadas 

palavras ao vento como penas proferindo o mal em redes sociais, pessoas que não tem 

conteúdo fundamental das leis de diretrizes que fundamentam esta engrenagem pública. 

O que são os poderes do executivo e legislativo no qual não estamos sendo respeitados 

como devíamos por que nós representamos a comunidade; Quando Vereador Gugu vez 

esta emenda, fez pensando na comunidade e votamos a favor porque nós queríamos 

justamente que voltasse os 30% que era cobrado anteriormente de desconto. A nossa 

arrecadação hoje chega 150 milhões de reais de empresas que acreditaram no município 

e que hoje estão sendo saqueados através de impostos como o IPTU e nós temos que 

mudar essa posição agora está transitando em Brasília a reforma tributária e espero que 

tenham vergonha e que façam uma reforma tributária que seja contento com a população 

brasileira assim. 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 quinze minutos. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada 

a presente ata, que vai assinada pela Presidente e pelo primeiro secretário. 

 

 

         Vereador Jocelino Rodrigues, 

                         Presidente. 

 

    Vereador Mateus O. Marcon, 

                1º Secretário. 
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