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ATA Nº 002/2020 – 1ª SESSÃO ORDINÁRIA – 26/FEVEREIRO/2020 – Ao 

vigésimo sexto dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte na sede da Câmara de 

Vereadores de Nova Santa Rita, realizou-se a primeira Sessão Ordinária, do quarto ano 

da sétima legislatura, com a presença de todos os vereadores exceto o vereador Antonio 

Alves.  Nesse momento o Presidente Jocelino Rodrigues, deu início aos trabalhos às 

dezesseis horas SORTEIO: COMUNICAÇÕES DE LIDERANÇAS: PTB / PT / 

REPUBLICANOS / MDB / PDT.  GRANDE EXPEDIENTE: Ver. Paulo Ricardo / Ver. 

Rodrigo Aveiro / Ver. Mateus Marcon / Ver. José Rosales / Ver. Antonio Alves / Ver. 

Guilherme Mota / Ver. Ildo Maciel / Ver. Jocelino Rodrigues / Ver. Renato Machado / 

Ver. Leonardo Vieira e Ver. Alexsandro Ávila. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Ver. Ildo 

Maciel / Ver. Rodrigo Aveiro / Ver. Guilherme Mota / Ver. Mateus Marcon / Ver. Renato 

Machado / Ver. Antonio Alves / Ver. Alexsandro Ávila / Ver. Jocelino Rodrigues / Ver. 

Jose Rosales / Ver. Paulo Vargas e Ver. Leonardo Vieira. EXPEDIENTE: Foi feita a 

leitura do Boletim nº 002/20.  Ver. José Rosales solicitou a inclusão de duas indicações, 

um pedido de informação e um Projeto de Lei Nº 003/2020 – Autoriza o Poder 

Executivo a conceder benefício fiscal para imóveis que instalarem sistemas 

fotovoltaicos no âmbito municipal de Nova Santa Rita e dá outras providências. 

Acatados. Ver. Rodrigo solicitou a inclusão de um oficio do Partido dos Trabalhadores. 

Não foi acatado. Ver. Leonardo solicitou a inclusão de três requerimentos para inclusão 

dos Projetos de Lei Nº 001/2020, 040/2019 e 044/2019 - Acatados.   

COMUNICAÇÃO DE LIDERANÇA: Ver. Alexsandro - Primeiramente  saudou o 

Presidente Jocelino, em nome dele saudava os demais vereadores e aos demais 

presentes na primeira sessão do ano, sendo um ano muito importante, temos um ano de 

eleição pela frente, um ano de mudanças, e é isso que a comunidade espera, os eleitores 

esperam, uma saudação especial ao presidente Gugu, tenho certeza que vai conduzir 

com maior sabedoria a câmara de vereadores, e como também já passou o ano passado o 

vereador Mateus, Vereador mais novo, e mostrou bastante sabedoria e conhecimento, 

espero também do Senhor, tenho certeza que o senhor vai conduzir da melhor forma, 

então a bancada do PTB vem forte, vem trabalhando forte, quer ser parceira para tudo 

que for bom para o município, e desta forma eu só tenho agradecer o presidente, a Cris, 

o Fábio, Eliane, o Luizinho, as pessoas que fazem parte daquele gabinete que fica à 

disposição da comunidade, qualquer pedido, qualquer reivindicação que a comunidade 

tenha, tem aquele gabinete do PTB à disposição, então eu agradeço muito a todos, ao 

presidente Mateus que no ano passado já deixou o projeto em andamento que a 

transmissão ao vivo hoje da câmara, Isso facilita muito o trabalho, mostra o trabalho, 

mostra a personalidade, o caráter de cada vereador, acho que para a gente chegar aqui a 

gente leva uma mensagem pedindo um apoio para que aquelas pessoas, Acreditar no 

nosso trabalho para gente vim aqui na Câmara executar, e a melhor maneira agora é ter 

um pouco de conhecimento de cada Vereador, é conhecer a responsabilidade daquele 

vereador que diz que vai lutar por aquele eleitor, por aquela comunidade, e é o mínimo 

que ele tem que fazer pelo seu eleitor que tem essa ferramenta para acompanhar bem de 

perto o caráter daquele vereador que vai lá de novo, naquela pessoa, contar uma história 

triste naquele período que ele não teve lá, ele vai lá e conta uma história triste e essa 

ferramenta que hoje é fornecida pela câmara de vereadores vai saber o que realmente o 

vereador está fazendo, se ele está realmente lutando pela comunidade, se ele quer 

realmente o melhor pela comunidade, ou se quer somente o seu interesse, isso é 

fundamental, eu dou os parabéns ao presidente que estava em exercício Vereador 

Mateus Marcon e agora o presidente da Câmara Vereador Gugu vai executar com 

sabedoria. Desde O primeiro dia a gente já vem trabalhando né Dona Miriam, a câmara 

não parou, mas desde o primeiro ano já tem esse pessoal da Câmara que é fantástico, 
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que dá todo o suporte para esses vereadores virem aqui na Tribuna Trabalhar, escutar os 

pedidos de indicação, as providências, é tudo feito por este pessoal que dá todo o 

suporte, todo esse grupo está de parabéns da Câmara de Vereadores, tenho certeza que 

este ano de 2020 vai conseguir sim ajudar a passar o que acontece aqui dentro desta 

câmara para a população, uma saudação a todo o pessoal da câmara e os vereadores, 

com sabedoria que este ano é um ano muito importante e aí com essa ferramenta não 

adianta se esconder atrás do armário, a câmera tá aqui bem na nossa frente. GRANDE 

EXPEDIENTE: Vereador Paulo  - Senhor presidente, colegas vereadores, servidores 

do Legislativo, eu quero parabenizá-los por iniciar essa sessão tão calorosa já na 

primeira sessão de 2020, uma Sessão que traz pauta uma discussão individual de um 

partido, temos também o MDB em situação semelhante E pelo que eu estou vendo o 

MDB está comportadamente pautando e respeitando o que diz o Regimento do 

legislativo, Esta casa não é partidária, o partido dela é o povo, então nós temos um 

regulamento interno do Legislativo escrito e desenvolvido pelo legislativo em 1993, se 

não me falha a memória, e que tem que ser respeitado, mas pelo que estava vendo essas 

situações  no legislativo neste ano vai ser sempre assim com discussões diante de coisas 

que não condiz com a necessidade das pessoas, Nós precisamos trabalhar em cima do 

que a comunidade precisa que é fazer os nossos projetos, que é fazer nossas indicações, 

nossos pedidos de providência e deixar essas arestas para dentro de gabinete e não levar 

para comunidade, aqui nesta casa nós temos que discutir ideias e projetos, desenvolver 

coisas que contemplem a comunidade fica aqui a minha contribuição para o início desta 

seção para que façamos deste ano legislativo um ano de respeito e muito trabalho, 

obrigado a todos. Vereador Rodrigo Pedal - Muito boa tarde aos servidores da casa, 

Vereadores, todos os presentes, na fala do vereador anteriormente quero colocar aqui 

que está sendo discutida essa primeira sessão do ano, feita indicação de líder de bancada 

e como não teve um acordo somos quatro vereadores de um partido, quem define é a 

executiva municipal, nós tentamos entre reuniões com a executiva Municipal, e em 

reuniões aqui nessa casa com os vereadores e quem define então essa situação de 

liderança de bancada do partido dos trabalhadores do município, havendo empate, é a 

executiva Municipal como foi citado no ofício e a gente não está desrespeitando 

nenhuma agremiação, Nenhum partido, nenhuma pessoa, só queremos que seja 

cumprido o regimento interno Que nestes casos quem tem que tomar essa prerrogativa é 

o presidente, e respeito a posição dele contra partido, mas acho um desrespeito o que 

aconteceu aqui hoje, um ofício do Partido dos Trabalhadores assinado pelo presidente 

com ata com maior número de representantes do executivo e essa falta de respeito não 

ter uma nomeação e fala de liderança, e a gente vai resolver isso sim com diálogo, e eu 

desejo a todos um bom 2020, que as ideias, os projetos e as pautas sejam feitas para 

melhoria do nosso município e também quero dizer que o nosso gabinete está de portas 

abertas para desenvolver, resolver e planejarmos juntos um município cada vez melhor, 

um abraço a todos. Vereador Mateus Marcon -  primeiro gostaria de saudar nosso 

Presidente Vereador Gugu, todos os funcionários dessa casa, todos que se fazem aqui 

presente, bom mais uma vez quero aqui parabenizar pela atitude Vereador, Por que mais 

uma vez eu vejo muita mentira nessa casa ,eu vou contar para vocês como foi a situação 

do líder de bancada, primeiro tivemos uma reunião Eu, Vereador Zé Rosales, vereador 

Pedal e fomos decidir Tinha ficado acordado que é por votação, primeiro vai a votação 

se dá em empate o Vereador mais velho da bancada assume como líder da bancada, 

fizemos a primeira votação deu empate entre Vereador José Rosales e vereador lebrão, 

no caso o vereador José Rosales venceu, só faltava nós assinar, tranquilo, e eu seria o 

vice, depois passou mais uma semana o vereador pedal disse que não aceitava, que tinha 

que ser ele o líder da bancada, tranquilo, vamos para votação, Não gostaram e foram até 
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o partido, então como estamos nesse impasse, escolhe e não escolhe, porque não fazer 

novamente uma reunião com os quatro vereadores e Novamente ir a votação votar entre 

nós,  Eu acho que nós temos que ir a votação no partido, Já que vocês não querem, eu 

acho que nós devemos esperar esse acordo Vereador, nós estamos tranquilos para ir a 

votação no partido, Muito obrigado e uma boa semana a todos. Vereador José Rosales 

- Quero saudar o nosso presidente da casa, demais vereadores, a imprensa, assessores, 

assessoras, comunidade em geral, Funcionários Públicos, eu quero lamentar algumas 

atitudes, que é verdade que nós temos o Regimento e é para ser cumprido então é 

preciso a gente ler o estatuto porque é trabalho do vereador, é trabalho do presidente, e é 

verdade que lá no artigo 22 diz que tem que ser acordado entre os vereadores, mas como 

nós não tivemos acordo, nós temos que encaminhar para o nosso partido decidir quem 

será o líder de bancada, lamentável que a gente encaminhou o ofício e o presidente 

simplesmente descumpriu o Regimento porque ele não Leu, Porque lá no Artigo 14, 

linha F diz que os casos omissos o presidente tem que decidir e tem que encaminhar 

para o plenário, ele não pode decidir sozinho, Aí vem o vereador dizer que a gente tem 

que cumprir o nosso regimento interno e é verdade, isso já não é a primeira vez  que se 

descumpri o Regimento Interno nessa casa é preciso que a comunidade acompanhe as 

sessões, é preciso que a comunidade esteja atenta as coisas que acontecem aqui nessa 

casa, eu já passei por outros períodos que a gente trabalhava sim em cima do Regimento 

e lamentável que se usa deste argumento para impedir a indicação da liderança do 

Partido dos Trabalhadores, É verdade que teve outros partidos que ainda não indicaram, 

que não tiveram acordo, mas não é problema nosso, o Partido dos Trabalhadores não 

tem que ser envolver nas decisões de outros partidos, agora nós temos que ter 

autonomia dentro do nosso partido de fazer a discussão, e a discussão a gente faz 

internamente, lá na sede do partido dos trabalhadores e lá nós tomamos as decisões, por 

isso que o partido dos trabalhadores é o maior partido do Brasil, é por isso que o partido 

dos trabalhadores é o maior partido de Nova Santa Rita, é porque a gente trabalha com 

seriedade, é porque a gente trabalha com coerência e é porque buscamos fazer aquilo 

que é certo, e queria dizer que o vereador Pedal que foi indicado pelo partido dos 

trabalhadores para ser o nosso líder e ele será o nosso Líder, se não for decidido aqui 

nesta casa, terá outros meios para a gente decidir e fazer do nosso companheiro de 

bancada Vereador Pedal seja o nosso líder de bancada, uma boa reflexão a todos. 

Vereador Guilherme Mota - Senhor presidente desta casa, demais vereadores, 

senhoras e senhores funcionários desta casa, senhoras e senhores funcionários públicos 

municipais, senhoras e senhores representantes de associações de moradores, 

Representatividade civil, comunidade em geral, senhoras e senhores uma boa noite 

lendo atentamente o Ofício enviado pela secretária Michele, que foi lido nesta sessão 

me fez resgatar 7 anos para trás e ver o quanto à nossa educação em Nova Santa Rita 

avançou e precisamos fazer justiça, a minha bisavó morreu com 94 anos, mas ela 

ensinava através dos seus ditos populares que elas frases antigas que tinham uma 

simbologia um significado muito interessante, ela dizia que a gente não pode cuspir 

para cima, e eu digo isso porque hoje nós temos uma grande secretária de educação, 

mas não podemos Jamais, Quando falar em educação deixar de citar Tua tia Mateus, 

secretária Elaine, que cumpriu o seu papel junto administração fez um excelente 

trabalho e desenvolveu a educação neste município como jamais tinha sido visto, mas aí 

eu vejo que quando foi solicitado os seis meses de atuação da secretaria do que cabe em 

infraestrutura que fosse relatado para essa câmera, eu não me surpreendi apesar da 

extensa lista de manutenções, de obras que foram feitas eu não me surpreendi, Porque 

como fiscalizador, porque entendo porque fiscalizar e não apontar erros, mas estar 

diariamente naquilo que é feito para ver se está sendo bem feito, pude ver na prática os 
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avanços da nossa educação e se houve avanços evidentemente é porque havia o que 

melhorar e na administração pública esse ciclo é assim ele sempre tem que melhorar, 

jamais vamos atingir o nível de excelência ou de Plenitude, porque a gente sabe que a 

tinta da infraestrutura fica opaca, parede desgasta, o cano arrebenta, aumenta o número 

de crianças na escola e precisa fazer nova salas, estes avanços foram amplamente 

notados pela nossa população sim como investimento na educação, Mas eu quero 

salientar aqui senhor presidente, para encerrar, que no meu ponto de vista o maior 

investimento dos recursos de Educação no nosso município você dá no pessoal, que são 

os professores, são os funcionários que são verdadeiros atores esse processo de 

educação, que tem no nosso município. Tenho muito orgulho de ser casado, de ser filho 

de professor e também quero dizer que somado a isso Oneide, um dos maiores 

investimentos do nosso recurso destinados à educação se dá na nossa merenda escolar, 

uma merenda de qualidade, saudável, sem veneno, lembrando da minha bisavó e hoje 

me deu uma saudade dela, quando eu ia estudar, e como minha avó, filha dela, era 

doente, a minha bisavó ocupou papel de avó, e quando eu ia fazer algum trabalho, a vó 

fazia um café e um pão, um lanche, enche a barriga para estudar, e é verdade uma 

criança bem alimentada, ela tem sim um ambiente melhor para estudar, eu encerro 

dizendo que em Nova Santa Rita a educação tem muitos desafios, nós com essa equipe 

de servidores, professores e funcionários dedicados à educação esses desafios serão 

constantemente superados, Que a cada dia nós teremos uma Santa Rita com uma 

educação de qualidade Melhor para os nossos filhos e nossas crianças, Muito obrigado a 

todos e uma boa noite. Vereador Ildo - Quero saudade aqui o presidente da casa 

Vereador Gugu, e desejar sucesso nessa nova empreitada, saudar os demais vereadores, 

funcionários da casa, assessores, Funcionários Públicos e a comunidade aqui presente, 

Eu gostaria  De falar um pouco de investimento, que é um ponto só que eu vou falar, 

sobre emendas parlamentares, nós acabamos de receber na última semana uma verba de 

r$ 500.000,00 de emenda parlamentar do deputado federal Marcon, uma Emenda que é 

destinada para saúde, nós sabemos que existe muitas demandas na área da saúde no 

nosso município, esta verba vai vir no momento bom, que vai favorecer a população de 

Nova Santa Rita, Sabendo que o  Deputado Marcon, se nós for olhar, ele já trouxe quase 

20 milhões de reais de investimento para o nosso município, quando nós Assumimos 

este governo á 7 anos atrás, o nosso município tinha muita demanda e com o empenho 

deste Deputado junto ao congresso, Junto ao governo federal, junto ao governo do 

estado, nós conseguimos recursos para melhorar a vida do povo de Nova Santa Rita, se 

nós for olhar quantas ruas pavimentadas que tem hoje no nosso município, asfalto por 

exemplo a estrada dos açorianos enfim se nós olhar não tem nenhum Deputado, e eu 

desafio aqui aos colegas vereadores se algum Deputado trouxe mais recurso para o 

nosso município do que o deputado Marcon? nós temos aqui um assentamento, Santa 

Rita de Cássia, que foi doado pelos companheiros assentados aquele terreno para que se 

fosse feito um posto de saúde e o nosso Deputado trouxe uma Emenda parlamentar para 

construir aquele posto, então eu gostaria aqui de agradecer em nome do meu mandato a 

este Deputado que muito trabalhou pelo nosso município, se hoje o município cresceu, 

deu um salto de qualidade, se tem uma pessoa que tem mérito junto ao poder executivo, 

junto a prefeita Margarete, é o deputado Marcon, porque se não tivesse esse deputado o 

nosso município não estaria andando como está, hoje então este é o meu momento de 

reconhecimento ao trabalho e Quero desejar a todos uma ótima sessão e dizer para os 

meus colegas vereadores que o debate sempre faz parte da construção, eu não tenho 

inimigo pessoal, eu tenho adversários políticos, e nós temos que saber dividir o que é 

inimigo e o que é adversário político, porque aqui o povo de Nova Santa Rita, 

vereadores, prefeitos, secretários, enfim são pagos para trabalhar e fazer um bom 
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trabalho para a população de Nova Santa Rita, Muito obrigado a todos. Vereador 

Jocelino - Boa noite a todos, eu quero saudar o presidente Leonardo, quero saudar a 

mesa diretora que irá trabalhar este ano junto as minhas decisões, quero pautar um 

assunto que realmente é do interesse da população, aproveitar este espaço que é um 

assunto só, e que é do interesse da população, Venho esclarecer a questão deste nosso 

portal, a questão das transmissões ao vivo, hoje nós estamos com problema de internet, 

um problema Municipal e infelizmente nossa primeira sessão do ano começou mal, por 

essa questão de internet, mas o sistema está em teste, a ideia tanto da mesa diretora uma 

ideia que iniciou lá no mandato do Mateus, mas Que a mesa concordou com esse 

investimento, foi uma questão de Transparência, foi para que aqueles que não podem vir 

até a sessão possam assistir durante o dia ou através da sua casa assistir a sessão, para 

poder acompanhar cada vereador e todas as suas demandas que chegam até eles se estão 

sendo feitas, estão sendo cobradas, para que realmente neste ano eleitoral as pessoas 

possam acompanhar não somente os pré-candidatos, mas aqueles que já estão aqui, é 

uma maneira, isso eu não vejo como despesa, mas sim como investimento, é uma ideia 

que tivemos, outros municípios já aderiram a ideia, é ser o mais transparente possível, 

Uns irão gostar, outros vão odiar, mas de uma forma outra a ideia tanto da mesa diretora, 

como foi conversado e debatido lá com o antigo Presidente, Vereador Mateus, foi de 

Transparência, para que a população acompanhe cada vereador, acompanhe todas suas 

proposições, e também faça seu julgamento, a gente quer acabar com este negócio de 

falaram lá na sessão, eu ouvi falar, ou está no projeto e não há no papel declarando, por 

isso então cada cidadão vai poder abrir o projeto, Ler, vai poder buscar no gabinete, 

poder dialogar com as comissões, poder conversar com seus vereadores, fazer seus 

julgamentos e também opinar,  também irá acompanhar tanto as despesas da 

câmara .mas poderá acompanhar cada Vereador para ver se realmente está fazendo o 

papel primordial que é fiscalizar e também legislar em prol do Povo, então desejo uma 

boa sessão a todos e um bom ano a todos. Vereador Renato -  senhor presidente, 

colegas vereadores, Gostaria aqui de saudar os assessores presentes, saudar o nosso 

novo procurador da casa do Dr. Daniel, saudade Nosso amigo Vanderlei aqui presente 

depois de tudo que aconteceu contigo, tu estás graças a Deus conosco, participando da 

sessões da câmara, Servidores públicos municipais presentes, Dizer para vocês que 

estamos iniciando mais um ano na nossa Legislatura, último ano do nosso mandato 

onde Para mim já é o vigésimo ano, 20 anos nem eu imaginei que teria tantos anos na 

vida pública, quinto mandato, isso é sinal de que caminhamos no caminho certo e a 

população vai ter a oportunidade mais uma vez de decidir o nosso rumo no final do ano 

nas eleições, gostaria também de saudar a nova mesa diretora Presidente Gugu, eu 

entendo  E eu sempre fui um defensor quem conhece minha fala em relação a cumprir o 

estatuto  Regimento desta casa porque assim se faz política é assim que os vereadores 

fazem seu Juramento os vereadores e suplentes de vereadores fazem um juramento de 

cumprir a lei orgânica e o Regimento, e nenhum partido político pode ser soberano ao 

que diz o regimento interno, está de parabéns à mesa diretora Vereador Presidente desta 

casa Gugu, por fazer cumprir exatamente, por essas atitudes tuas que eu votei em ti, por 

confiar que tu ia fazer um trabalho e realmente fazer Cumprir o que diz o estatuto e o 

Regimento, que muitas vezes é passado por cima nesta casa e agora sei que não vai mais 

acontecer, nenhum partido é soberano para decidir sobre o regimento da casa, o 

Regimento do Poder Legislativo é o poder legislativo, regimento interno no art. 22 no 

inciso 4º fala que o líder e o vice líder são indicados por escrito à mesa no início de cada 

ano legislativo pelos vereadores da bancada Então tem que ter a ciência saber disso eu e 

o vereador Paulinho assinamos indicamos o vereador Alex como líder de bancada 

porque lá no artigo 22 inciso 4º fala de que tem que ter assinatura dos vereadores da 
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parte interna e outra coisa, só que nós não podemos deixar de que o partido legislativo, 

e o Executivo vim a interceder pelos trabalhos do Legislativo, nós somos um poder 

independente, por isso nós temos que respeitar o que diz na lei orgânica para cumprir 

aquilo que nós Prometemos na nossa posse quando fizemos juramento de cumprir as 

leis e respeitar as leis do município e assim se está sendo Comprido hoje mais uma vez 

o Regimento Interno desta casa, onde por questões partidárias Ainda não indicaram, 

mas Com certeza no futuro breve irão indicar os seus líderes, Mas vai ter assinatura dos 

vereadores da bancada dizendo que estão cientes de que o vereador tal é o líder da 

bancada, aqui partido político não vem interceder pelo poder legislativo e nem o poder 

executivo interceder dentro do Poder Legislativo, porque nós temos leis,  duas leis, 

temos que seguir então está de parabéns a mesa para tomar o posicionamento e que as 

coisas têm que se resolver internamente mas lá nos partidos no executivo não vi 

interceder e mudaram o Regimento e a lei orgânica desta casa boa sessão a todos. 

Vereador Alexsandro - Senhor presidente como o assunto é um só eu vou falar sobre o 

Ofício que foi recebido da secretaria da Secretária de Educação eu convoquei a 

secretaria de educação para comparecer na Câmara de Vereadores prestar 

esclarecimentos sobre o abandono das escolas e ela não compareceu na Câmara de 

Vereadores ao ofício e agora ela enviou um ofício comunicando as melhorias nas 

escolas e aí as escolas que eu Visitei E postei no Face deve ser fake todo aquele trabalho 

que eu fiz tá maravilhoso o andamento das escolas não tem reclamação de pai nenhum 

aí eu queria fazer uma pergunta e pode me responder o vereador Guilherme Motta que 

veio aqui e disse que as escolas estão maravilhosas a sua menina estuda em rede pública 

ou privada? Ver. Guilherme pediu aparte. Ver. Alex Cedeu a parte. Ver. Guilherme - 

Estuda em escola privada, mas eu visitei as escolas públicas, não as privadas para deixar 

bem claro, Acho louvável elogio pelas visitas às escolas entretanto para lhe responder a 

sua pergunta eu também estive nas escolas da rede pública, sei também que existem e 

sempre existirão problemas, entretanto, esses problemas estão sendo resolvidos pela 

secretaria de educação, e por fim, não tem nada que ver a minha filha estudar em escola 

particular ou pública isso não é demérito e nem mérito de ninguém encerro meu aparte 

senhor presidente. Ver. Alexsandro - Veio para casa 4 folhas, E aí a escola 13 de Maio 

parada, abandonada, escola infantil California parada, Vó Luiza um poste bem na 

entrada da escola, mais de ano vem reivindicações de pais e vereadores e continua a lá 

poste na entrada do portão, A Escola Álvaro Almeida nem se fala, aqui nessa listagem 

está melhorias pinturas, mas eu encontrei uma professora no último degrau da escada 

lavando a escola com o lava-jato e o Vanderlei estava lá de voluntário ajudando, pessoas 

da comunidade pintando, comprando lata de tinta e pintando a escola, limpeza? 

manutenção em telhado? conversa fiada, Convido os vereadores da base do governo 

para visitar aquela escola, Aquela escola que ela comunidade um total abandono, a 

escola Antonio Alfredo Amorim turno misto, eu nunca tinha visto isso, até mandei agora 

Cris entrar em contato com a Secretaria de Educação do Estado para ver se isso aí pode 

botar a criança do segundo ano com terceiro do terceiro com o quarto, eu não sei como é 

que funciona isso na cabeça das Crianças, mas tem lá turno misto, Então essas coisas 

assim que deixa a gente chateada, escola Homero Fraga recebeu cadeiras e classes que 

estava sucata e um colocou na rede social pediu minha presença na escola e aí a 

secretária numa Live na rádio disse que o vereador está usando de maldade, maldade foi 

entregar aquele material naquela escola, que também não foi trocado continua lá da 

mesma maneira, as crianças estudando com aquele material sucateado, as crianças com 

dor na bunda tem que trocar de cadeira porque não aguenta, Então dessa forma a gente 

tem que trazer com responsabilidade as melhorias para escola. Escola Hélio Fraga foi 

colocado os ar condicionados e não tem capacidade de ligar, mais de anos a luz não tem 
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capacidade de aguentar os ar condicionados ligados Está lá os ar condicionados 

instalados e não podem ser usados por que a rede não suporta esse Vereador está falando 

inverdades? e aí vem vereador aqui dizer que tá uma beleza Está uma beleza não tá não 

tem que ter melhorias melhorou? concordo, mas ainda tem que melhorar muito mais 

arrecadação desse município que é repassado para a secretaria de educação é 37 milhões, 

é muito dinheiro. ORDEM DO DIA: Requerimento Ver. Leonardo: No sentido que 

seja incluído na Ordem do Dia da Sessão Ordinária da Presente data, os Projetos de Lei 

Nº 001/2020, 040/2019 e 044/2019 - Acatados. PROCESSO Nº 1986/19:Veto Total   ao 

Projeto de Lei   nº 044/2019, de (Poder Executivo) origem Legislativa, o qual 

“Estabelece o agendamento telefônico de consultas médicas para pacientes idosos e/ou 

portadores de deficiência, previamente cadastrados nas unidades de saúde do Município 

de Nova Santa Rita/RS.” Rejeitado por 7 X 3. PROCESSO Nº 1987/19: Veto Total   ao 

Projeto de Lei   nº 052/2019, de origem Legislativa, o qual “Dá o nome de „Johann 

Hermann Glaus‟ à praça situada na Rua Primavera, bairro Califórnia e dá outras 

providências.” Rejeitado por 8 X 2. PROCESSO Nº 019/20 – PROJ. LEI Nº 001/20 – 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir Crédito Especial no valor de 

R$ 15.000,00. Aprovado por unanimidade. PROCESSO Nº 1873/2019 – PROJ. LEI 

Nº 040/19 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar servidor por prazo 

determinado. Aprovado por unanimidade.  PROCESSO Nº 2088/19 – PROJ. LEI Nº 

044/19 – De autoria do Poder Executivo – Revoga a Lei nº 1450/18 e aprova novo 

Plano Municipal de Saneamento Básico do Municipio de Nova Santa Rita, nos termos 

da Lei nº 11.445/07, de 05 de janeiro de 2007. Aprovado por 7 X 3. MOÇÃO Nº 

021/19: Manifestando repúdio ao Vereador   Alexsandro. Aprovada por 6 X 3.  

INDICAÇÕES: Ver. Rodrigo - No sentido de que a secretaria competente estude a 

possibilidade de instalar aparelhos de ar condicionado em todas as salas de aula das 

escolas municipais. Aprovada por unanimidade. No sentido de que a secretaria 

competente realize a troca da parada de ônibus na Rua Ciro Flores, bairro Porto da 

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

competente analise a possibilidade de realizar a pavimentação com PAVS na Rua 9 de 

Dezembro, Centro. Aprovada por unanimidade. No sentido de que a secretaria 

competente analise a possibilidade de rever a proibição de estacionar em toda a 

extensão do lado esquerdo da Rua Teófilo Afonso Tergolina, entre as esquinas Teófilo 

com a Rua Juvenal Machado até Teófilo com a Rua Hélio Fraga, que seja pintado de 

branco o cordão de meio fio e retirada a placa de sinalização de proibido estacionar, 

aumentando a área para estacionamento nesta rua. Aprovada por unanimidade. Ver. Ildo 

- No sentido de que a secretaria competente participe do processo seletivo para obtenção 

de recursos para Resíduos Sólidos Urbanos, oriundo da Programação do Orçamento 

2020, Portaria 9.639 do Governo Federal. Aprovada por unanimidade. No sentido de 

que a secretaria competente participe do processo seletivo para repasse de recursos 

orçamentários e financeiros para implantação, ampliação e melhoria de Sistema de 

Abastecimento de Água, de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário e implantação 

de Melhorias Sanitárias Domiciliares e/ou coletivas de pequeno porte em áreas rurais, 

comunidades tradicionais (fora do perímetro urbano), oriundos da Programação do 

Orçamento 2020, Portaria 9.636 do Governo Federal. Aprovada por unanimidade. Ver. 

José Rosales - No sentido de que a secretaria competente realize a reestruturação das 

cabeceiras do bueiro e substituição dos tubos quebrados na Rua Carlos Fraga, próximo 

ao nº 390, bairro Sanga Funda. Aprovada por unanimidade. No sentido de que a 

secretaria competente realize a reestruturação das cabeceiras do bueiro da sanga na Rua 

Caju, próximo à Serraria Garcia, bairro Caju. Aprovada por unanimidade. PAUTA: 

PROCESSO Nº 2085/19: PROJ.   LEI Nº 045/19 – De autoria   do   Poder Executivo - 
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Autoriza o Poder Executivo Municipal a sediar a realização do Rodeio Estadual em 

Nova Santa Rita. Dada a 1ª pauta. PROCESSO Nº 2040/19: PROJ.  LEI Nº 041/19 – 

De   autoria   do   Poder Executivo - Dispõe sobre normas relativas à livre iniciativa e ao 

livre exercício de atividades econômicas e disposições sobre a atuação do Município 

como agente normativo e regulador e dá outras providências. Dada a 2ª pauta. 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Ver. Ildo - Senhor presidente venho a essa Tribuna 

novamente, em explicações pessoais para fazer alguns comentários em relação ao mês 

de março, agora dia 8 de Março é o dia internacional da mulher e eu faço parte de um 

movimento social que todo mundo sabe que é o MST, Onde existe as Estâncias, existe 

as Estâncias de gêneros, onde se discute essa pauta dos direitos das mulheres, e este ano 

vai existir lá em Brasília com todos os movimentos sociais para discutir seriamente a 

questão de gêneros, a questão de abuso contra a mulher, e eu Débora, tu me conhece, E 

eu não posso me furtar de falar nesta tribuna em relação a essa questão que é uma 

questão muito séria, que há poucos dias atrás o Presidente da República foi mal educado 

com uma repórter, Então se existe lá em cima o Presidente da República que é o homem 

máximo do nosso país não têm respeito com as mulheres, o que que sobra para 

população, é isso que eu quero repudiar vereador  Zé Rosales, que houve quando ele era 

deputado federal com a deputada Federal Maria do Rosário e nós eu como Vereador, 

como um pai de família, eu não compactuo com essas atitudes, porque eu acho que cada 

um tem o seu direito, tem o seu direito de se manifestar, de se expressar, desta forma 

também aqui no nosso município que hoje foi votado a Moção de repúdio contra o 

vereador, e eu gostaria de relatar aqui nesta Tribuna em relação ao poder executivo que 

também a gente sabe que houve dentro do Poder Executivo Abuso contra as mulheres, a 

gente sabe disso, a gente sabe de secretário bêbado que bateu em funcionária, eu acho 

que isso aí tinha que Ser discutido, a sociedade tem que saber disso aí, não porque o 

lebrão exerce um cargo de Secretário que ele pode passar por cima de todo mundo, eu 

acho que isso tem que vir à tona, tem que ser discutido, e tem várias coisas que 

aconteceu no nosso município de morte, enfim, e tem pessoas dentro do executivo que 

vão ser julgados, então aqui nesta casa muitos vereadores votaram no presidente 

Bolsonaro, em Direito da família e eu pergunto aonde que tá o direito da família? que só 

vem a nós, o vosso reino não!  Então esse é o questionamento que eu deixo aqui, um 

ponto de interrogação, porque é muito fácil de discutir bonitinho nesta Tribuna, mas tem 

que olhar para trás, quem tem telhado de vidro não atire pedra, não apedreje o telhado 

dos outros, então é assim que eu vou me comportar neste ano aqui nessa Câmara, estou 

aqui para discutir a saída para o nosso município, o progresso para o nosso município, 

enfim vereadores, secretários, estão aqui para trabalhar, para a melhoria do município, e 

não em causa própria, então é desse jeito que eu vou trabalhar este ano, não tenho que 

dizer que tenho inimigo político, tenho adversários políticos, qualquer Vereador está 

aqui buscando seu espaço, e agora a partir de Maio, Junho, vai ter cento e poucos 

candidatos disputando estas 11 cadeiras aqui, então essa é a minha forma de trabalhar e 

eu já dizia no meu mandato passado que muito crítica um vereador, mas muitos lutam 

para vir aqui para essa cadeira, Então vamos para Rua, vamos dialogar, vamos 

conversar com os eleitores, mostram as propostas ou que está pretendendo fazer para 

conquistar o voto eu não estou aqui para criticar nenhum Vereador, mas sim para fazer o 

meu trabalho, muito obrigado a todos. Ver. Alexsandro - Senhor presidente eu venho 

agora usar o espaço da Tribuna nas explicações pessoais, teve um projeto, uma Moção 

de veto, nesta casa Contra minha pessoa, sobre os meus posicionamento durante os anos 

que venho exercendo como vereador e também sobre o meu posicionamento sobre a 

cobrança que tive da Secretaria de Educação, Eu queria, e tive a oportunidade em uma 

live que fiz de pedir desculpas, mas naquele momento foi me botando no lugar daqueles 
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pais, daquelas mães, que passaram a noite em frente aquelas escolas, e esse vereador 

cobrou atitude, Sim atitude, então foi desta maneira que este Vereador se posicionou, 

pedindo para que tivesse atitude Da parte da secretária, e se me excedi um pouco, já 

falei lhe pedi desculpa, mas nesta Moção que Veio nesta casa relatou todo o meu 

trabalho durante os anos esse vereador com a consciência mais tranquila do mundo pode 

dizer para vocês que sempre Foi baseado em defender os projetos que prejudicava a 

comunidade, por exemplo hoje essa Moção foi do vereador José Rosales, pelo vereador 

irmão Toninho, pelo vereador Pedal e pelo vereador Guilherme Motta, que já se retirou 

da casa, o vereador Guilherme já não se encontra mais na primeira sessão do ano, não 

cumpriu nem o compromisso dele, são da base do governo. Esse vereador Por diversas 

vezes brigou aqui nesta Tribuna, por transporte de qualidade, que os vereadores eram 

favoráveis a base do governo, quando esse Vereador colocou Projeto do jovem aprendiz 

para dar oportunidade Para os jovens da nossa cidade, e a bancada que defende a base 

do governo se posicionou contra, e esse Vereador lutou, então sempre foi desta maneira 

que esse Vereador se posicionou, contra o aumento do IPTU, contra o aumento da 

iluminação pública, Então esse Vereador vem aqui muitas vezes me exaltava, porque é a 

minha maneira eu me posiciono, eu fui eleitor vários anos e quando eu fui naquela 

comunidade disse que ia lutar pelo Direito de cada cidadão, é assim que posiciono hoje, 

defendendo, é assim que eu sou recebido naquela comunidade, é assim que eu fui o 

segundo Vereador mais votado nesse município, tendo responsabilidade e desta forma 

eu vi os vereadores da base do governo entrando com a moção e os vereadores também 

hoje se posicionando, não tem problema nenhum, esse Vereador hoje que tá aqui tem 

responsabilidade e se tiver que ir lá na frente e ser chamado para responder pelos meus 

atos, eu vou responder, porque Fui eleito, sou um homem público, para isso, para 

responder pelos meus atos, mas essa Tribuna eu uso ela sempre a favor do povo, sempre 

a favor de cada eleitor que depositou 503 votos em mim, é assim que me posiciono, 

quando eu luto pelo melhor na saúde, e nessa casa que eu vi os vereadores da base do 

governo os mesmos vereadores, indo contra um projeto que dá o direito das pessoas 

idosas ligar e fazer o seu agendamento, e os vereadores os mesmos que entraram com 

essa Moção foram os mesmos que foram desfavoráveis querendo tirar o direito, foram 

os mesmos que foram contra ao projeto do jovem aprendiz, foram os mesmos que foram 

contra ao transporte público que tá um caos, Então esse Vereador sempre vai estar 

posicionado para o bem da comunidade e hoje eu estou respondendo uma Moção de 

repúdio, mas hoje deixo uma mensagem a cada eleitor meu, não vai mudar nada, o meu 

posicionamento, sempre vai ser voltado para o bem da Comunidade, cobrando o que 

tiver que cobrar, sempre buscando melhorias, assim que vou me posicionar, se eu estou 

incomodando Vereadores aqui eu não vim aqui para fazer amigos, eu vim aqui para 

cobrar realmente o que tem que ser cobrado e assim vai ser o meu posicionamento 

reconhecendo quando tenho que cobrar, reconhecendo quando eu erro e tendo a 

humildade de pedir desculpa, e esse vereador não muda nenhuma vírgula. Vereador 

Jocelino - Senhor presidente, colegas vereadores, tivemos hoje esta polêmica votação 

que se estende Desde o ano passado, que é uma Moção de repúdio há uma fala do 

vereador Alex, lá atrás quando eu ainda não era Presidente, em 2019 eu já tinha dado o 

meu posicionamento contrário à Moção, e justificado, então eu reforço hoje, Porque não? 

é porque não é que eu aceite o que o vereador falou, que não foi da Tribuna, foi em uma 

live privada dele, se essa Moção de Repúdio viesse dizendo somente da fala do vereador 

feito na sua Live particular, eu também teria voltado a favor, mas não é isso que a 

moção vem dizendo, a Moção inclusive vai ficar disponível para quiser buscar Ela deixa 

entender que o vereador tivesse ofendido a secretária aqui da Tribuna e não é isso não 

foi e fala também de Código Civil fala de indenização de injúria e calúnia não é a 
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câmera que decide nada disso a câmara tem poder aqui código civil e outros ele vai 

responder lá na justiça a pessoa ofendida vai buscar os seus direitos assim como a 

deputada na época buscou seus direitos não foi em plenário mas buscou seus direitos 

qual o presidente atual teve que indenizar pagou pelas suas atitudes mas não deixou de 

exercer o seu cargo a sua função então eu não fui favorável a Moção Não é porque eu 

concordo com aquilo que ele falou Inclusive eu fui um dos primeiros a procurar o 

vereador e dar o meu posicionamento quando tu fala o Circo atinja todos os 

parlamentares mas eu não podia votar a favor de uma Moção dessa pela maneira em que 

ela veio escrita e dando a entender que o vereador tivesse falado aqui da Tribuna e 

também registrado em ata por isso que eu não fui favorável mas hoje como presidente 

ou não voto nessa moção mas eu já tinha dado meu posicionamento outro detalhe 

também espero que durante o ano a discussão deste ano eleitoral seja realmente Como 

disse o vereador lebrão não temos inimigos e sim adversários políticos cada um sabe do 

seu mandato cada um responde por sua votação se alguns querem seguir orientação do 

partido segue a orientação de cada um todos fomos eleitos democraticamente e eu 

durante o ano também irei legislação junto com a mesa diretora e de tomar decisões e 

também a transparência para o povo de Nova Santa Rita Esse foi o meu desafio fazer 

um mandato com transparência da casa Legislativa e tentar resgatar um pouquinho de 

respeito a essa casa porque nos últimos anos tivemos algumas situações dos vereadores 

ao público que vem aqui mas muitas manifestações do Povo perturbando a sessão temos 

a semana toda para vir nos gabinetes temos as redes sociais então não cabe vir perturbar 

a sessão complicar muito uma sessão e depois que o presidente encerra sessão sair todo 

mundo apertando mão sorrindo achando legal não nós temos um encontro semanal e 

esse momento é para discutir projetos esse momento é para apresentar para Comunidade 

Nosso trabalho o qual a gente é muito bem remunerado e temos a semana inteira para 

discutir e todos os vereadores todos os gabinetes estão à disposição de todos deixo 

minha contribuição e desejo uma boa semana a todos, muito obrigado. Ver. José 

Rosales -  Primeiro quero parabenizar o vereador Gugu pelo trabalho que fez, de 

transparência como ele disse aqui, a transmissão direta esse é o nosso trabalho, estou 

dizendo isso porque lá 2009 quando fui Presidente desta casa e não era Lei ainda, Eu já 

implementei o site de Transparência na Câmara de Vereadores Nova Santa Rita, Então 

isso é mais um avanço que a gente tem aqui na nossa casa Legislativa, quero dizer que 

aqui nós temos que discutir política, fazer trabalho de verdade, Buscar alternativas, 

buscar recursos, e a gente ajudar a nossa comunidade, eu no ano que passou me 

dediquei e muito a fazer esse trabalho, mesmo sendo atacado, mas superei, e tanto é que 

foi o vereador que mais apresentou projetos nesta casa, foram 21 projetos apresentados 

nesta casa Legislativa, quero dizer também que nós temos que parabenizar aqueles que 

buscam recursos, quero parabenizar o vereador Lebrão que junto ao deputado Marcon tá 

buscando recursos, e quero dizer que eu também estou trazendo R$ 150.000,00 da 

deputada Maria do Rosário para custeio da Saúde, então em breve estarei aí entregando 

esse recurso para nossa prefeita, e não podia deixar de falar aqui a questão da nossa da 

nossa secretária de educação que é lamentável os ataques feitos a ela, eu entendo que 

seja na Tribuna seja fora da Tribuna o vereador é Vereador 24 horas, então ele tem que 

responder pelos seus atos dentro e fora da câmara, seja na Tribuna ou seja nos 

Bastidores, nós não podemos usar de violência, usar de palavras de baixo calão para 

ofender as pessoas, nós temos que buscar é fazer trabalho para comunidade, nós temos 

que estar cada vez mais trabalhando para o crescimento e para o bem do Povo de Nova 

Santa Rita, nós não podemos aceitar aqui em Nova Santa Rita o que está acontecendo 

no exemplo de Brasília, que o próprio Presidente Bolsonaro ataca as mulheres, ataca as 

pessoas, nós temos que ter o respeito, nós temos que ter a transparência, nós temos que 
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ter a tranquilidade quando nós vamos para a Tribuna, Quando vamos nos dirigir a 

comunidade, as pessoas, seja mulher, seja homem, seja preto, seja branco, Nós temos 

que nos respeitar é esse que é o nosso papel e quero dizer presidente Gugu que o senhor 

teve falha quando ao nosso Regimento Interno naquele momento, e quero registrar aqui 

que mais duas vezes, isso é para ajudar o Senhor, porque quando foi votado os vetos o 

senhor não botou em discussão os dois veto e deveria ter botado isso está no Regimento, 

Então é preciso nós olhar e ter a transparência, vamos ler, vamos nos ajudar, vamos 

perguntar, não é feio perguntar, não é feio buscar informações, eu sempre trabalhei 

dessa forma, Quero desejar uma boa semana a todos uma boa reflexão. Vereador Paulo 

- Senhores vereadores Como está sendo de praxe, eu falei isso no início, essa casa 

merece todo respeito, não só da comunidade, como do executivo Municipal, falei muito 

sobre isso o ano passado com relação a atenção do executivo municipal para com o 

legislativo, e o respeito do executivo Municipal para com o legislativo, diversos ofícios, 

diversos pedidos de providências, diversos pedidos de indicação, diversos pedidos de 

toda ordem no que se diz respeito às leis e a nossa lei orgânica feito para o Executivo 

municipal e essa casa não é atendida, essa casa Tem se tornado também uma constante 

de polêmica, com todo respeito a todos os meus colegas do fundo do meu coração que 

este ano aqui seja feito projeto para contemplar a comunidade com trabalho e dignidade 

essas Moções que aqui entram nesta casa seja ela de repúdio, seja ela de ordem para 

ovacionar ou homenagear alguém, isso é uma baita de uma perda de tempo dentro 

daquilo que eu encaro que tinha que ser Feito diferente, dentro da minha particularidade 

que eu entendo, isso é uma política do continuísmo por que existem esferas públicas 

como o judiciário que pode fazer com que um determinado indivíduo aqui nessa 

Tribuna ou fora da Tribuna responda pelos seus atos, e no fim estão fazendo da casa 

Legislativa algo que me parece o que é mesquinharia, que o meu partido, porque eu, 

porque aquele, e o que tem que ser feito não está sendo feito, o legislativo tem que 

fiscalizar, o legislativo tem que fazer leis, projetos de leis, para contemplar a 

comunidade, e isso eu tenho falado desde 2017, Aqui nós temos suplentes de Vereadores 

que usa do poder, que faculta esse Direito, Sai tu e vem eu, Vamos ajeitar daqui, Vamos 

ajeitar dali para cada um ganhar o seu quinhão, cada um tirar o seu proveito dos cofres 

do município são os conchavos políticos, nós temos 98 CC‟s da prefeitura com altos 

salários, nós temos 14 secretarias, Nunca tivemos isso na história de Nova Santa Rita, 

Nós estamos fragilizados de serviço público para comunidade saúde pública está 

quebrada a nível nacional e aqui no nosso município não é diferente com alguns 

agravantes, não temos um cartório de registro de imóveis, nós não temos Imóveis com a 

dignidade de ter uma Escritura pública, nós não temos serviços de qualidade dentro do 

município e no entanto me vem para cá só brigar, só discutir entre os pares vereadores 

com picuinhas que não contemplam a comunidade como O que tem que ser contemplar 

que é com trabalho fazer aquilo que é de responsabilidade de cada indivíduo como 

vereador Obrigado a todos uma boa noite. 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 dez 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, 
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                1º Secretário. 

 

 


