ATA Nº 043/2019 – 38ª SESSÃO ORDINÁRIA – 12/NOVEMBRO/2019 – Ao
decimo segundo dia do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove na sede da
Câmara de Vereadores de Nova Santa Rita, realizou-se a trigésima oitava 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: PDT / PT / PTB /
REPUBLICANOS / MDB. GRANDE EXPEDIENTE: Ver. Alexsandro Ávila / Ver.
Antonio Alves / Ver. Ildo Maciel da Luz / Ver. Mateus Marcon / Ver. Guilherme Mota /
Ver. Rodrigo Aveiro / Ver. José Rosales / Ver. Paulo Vargas / Ver. Renato Machado / Ver.
Antonio Alves e Ver. José Rosales. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Ver. Paulo Vargas /
Ver. Alexsandro Ávila / Ver. José Rosales / Ver. Jocelino Rodrigues / Ver. Ildo Maciel da
Luz / Ver. Renato Machado / Ver. Guilherme Mota / Ver. Rodrigo Aveiro / Ver. Antonio
Alves / Ver. Mateus Marcon e Ver. Leonardo Vieira. EXPEDIENTE: Foi feita a leitura
do Boletim nº 043/19. O Ver. Antonio solicitou a inclusão de um Pedido de Providência.
Acatados. O Ver. Paulo Vargas solicitou a inclusão de duas Moção. Acatado e dois
Pedido de Indicação. Acatado. COMUNICAÇÃO DE LIDERANÇA: Ver. José
Rosales – saudou a todos. Essa foi sua fala de hoje; “hoje venho a essa tribuna para
falar um pouco do trabalho que tenha feito, e o trabalho que nossa administração está
fazendo quero dizer que na tarde de ontem visitamos o início das obras ou o reinício das
obras do Itapuí, onde depois de uma grande luta foi liberado o recurso para mais uma
etapa da obra, pena que não se consegue concluir totalmente a obra da Itapuí. Quero
aqui falar sobre o questionamento da última sessão sobre a cadeira de atendimento dos
dentistas, eu como líder da bancada do PT sempre vou para buscar informações, quero
colocar para o pessoal aqui que as cadeiras foram compradas 3 cadeiras, para os postos
de saúde do município segundo informação do secretário de saúde. Quero dizer aqui que
na semana passada não tivemos uma parte da sessão, é por que tivemos um ato de
grande relevância em Porto Alegre na Assembleia Legislativa, um ato em defesa dos
direitos constitucionais e homenagem aos constituintes que lá em 1988 organizaram
nossa constituição, e eu prestei muita atenção na gravação que apresentaram no dia, do
nosso então constituinte Ulysses Guimarães, que dizia da evolução da constituição e diz
que todos podem discordar, discutir, mas nunca descumprir, então é lamentável que às
vezes é diz comprida as leis e a própria constituição é descumprida. Quero falar aqui
também da decisão do tribunal que decidiu que não tem mais a prisão em Segunda
instância decisão essa que é para cumprir a Constituição Brasileira, e essa história que
anda espalhando que será mais de 100.000 bandidos soltos não é uma verdade, por que
quem for a fundo verá que é menos de 5.000 que tem o direito de pleitear a sua soltura,
então não é verdade que todos têm direito a soltura é aqueles que indevidamente estão
presos por decisões do juiz de tribunais de Segunda instância. Quero então dizer isso, e
dizer também que já estão propondo no Congresso uma alteração através de um projeto
de emenda que sabem que é ilegal, que só pode ser alterado através de uma nova
constituição, não são os deputados que estão lá que vão fazer uma emenda e procura
alterar a Constituição Brasileira nesse sentido. Então quero deixar bem claro aqui para
as pessoas que devem ter esse esclarecimento do que está acontecendo e do que é
legislação, e graças a Deus o nosso presidente Lula tá solto está em liberdade. Muito
obrigado.” essa foi sua colaboração. Ver. Alex Ávila – saudou a todos. Essa foi sua fala
de hoje; “hoje recebi a direção da escola Vitor Ages escutei a diretora Viviane escutei a
vice escutei professores e funcionários da escola e quero dizer a vocês aqui que dou os
parabéns para escola para vocês pela atitude isso que faz a diferença agora vai ser a 7ª
edição e vocês vieram lutando ano a ano e sabemos que a cada etapa que entramos não é
fácil e hoje completando esse Marco da sétima Edição serão 12 meninas que
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comemorarão seus 15 anos promovido pela atitude pela força de vontade e diferença
daquela escola pela diferença dos professores então tenho meu respeito o meu apoio e a
bancada do PTB e acredito também com os demais vereadores nós nunca quisemos
participar ficamos acompanhando de longe porque sempre teve aquela dúvida que seria
ou não um ato da prefeitura O que é algo com cunho político-partidário mas agora
conversando e com diálogos, diálogos que são muito importantes conseguimos entender
o projeto o trabalho de vocês e a dedicação enxergamos que não é algo partidário é
apenas uma esperança para essas jovens para que tenham seus 15 anos e que seja um
passo importante na vida delas para que possam se animar e dar um rumo para sua
caminhada de Vitória então eu vejo essa dedicação de vocês pode contar com este
Vereador e com a bancada do PTB que vai se mobilizar esta semana para buscar apoio
dos empresários o nosso município porque é lamentável escutarmos que os empresários
não ajudam não dão importância para um ato tão importante e às vezes o empresário
que vem ajudando são de empresas de fora do nosso município hoje em Nova Santa
Rita está com grandes empresas e poderiam sim abrir uma porta para poder ajudar na
sociedade para que também tenho uma grande fatia para que todos tenham um futuro
melhor dou os parabéns a diretora Viviane que veio buscar isso junto com os vereadores
para que todos abracem esta causa onde vi você comentar também que nunca teve 34
vereadores juntos prestigiando este ato e Espero que dessa vez esta Câmara de
Vereadores se faça presente no dia 23 de novembro no clube cais no bairro Morretes
Pois é muito importante esse trabalho esse projeto de vocês pode contar com este
Vereador e com a minha assessora porque visitaremos algumas empresas para buscar o
que precisa para que esse evento seja marcante para todos.” essa foi sua colaboração.
GRANDE EXPEDIENTE: Ver. Alex Ávila – saudou a todos. Essa foi sua fala de hoje;
“Retorno à Tribuna e como são um vereador atuante mais uma vez hoje entrei em
contato com o secretário de obras cobrando referente à Creche Vovó Luíza Eu também
hoje recebi outra ligação de um morador me cobrando fiscalização na Escola Hélio
Fraga pois na Escola Hélio Fraga e isso me surpreendi muito pois os vereadores da base
do Governo da administração vem dizer que está uma beleza mas aquelas crianças que
estão estudando não tem um pingo de atenção da secretaria de educação foram lá
colocar o ar-condicionado nas escolas e apareceu 500 papagaios de pirata para tirar foto
mesma coisa na escola na estrada Itapuí os mesmos foram tirar foto mas Esqueceram de
agradecer o deputado que trouxe a emenda para a construção de Itapuí E se eles
deixaram de lado o que aconteceu na Escola Hélio Fraga usar condicionado foram
instalados retiraram todos os ventiladores das salas só que as professoras não
conseguem ligar os ar condicionado, porque a rede elétrica não suporta os mesmo e
agora fica esse calorão sem ter como ligar o ventilador pois foram retirados e as
professoras não podem cobrar da secretaria ou da administração municipal porque se
vão cobrar estão pressionando administração aí não é parceiro deu uma pressão na
administração Municipal não é mais parceira a parceria acaba E aí mais uma vez o
vereador aqui vai até escola fazer um vídeo para mostrar para comunidade E aí cinco
minutos depois nas redes sociais da prefeitura veio uma nota de esclarecimento dizendo
que vai ser fake é feio que tudo que eu faço é fake vão mostrar os ar condicionado, mas
não vou mostrar todos funcionando vão ligar um para dizer que tá tudo normal é
lamentável essa situação eu pensei que era só a creche mas estou vendo que ir na escola
Hélio Fraga e tenho certeza que se eu for nas outras escolas também vão ter esta
situação aí eu quero escutar do líder do PT na câmara vim falar que está Tudo mil
maravilhas quero que ele venha dizer que amanhã vai falar com a prefeita Margarete
que faz um trabalho Sensacional no município como ele diz e vou levar na escola para
resolver esse problema Por que o vereador Alex está mentindo capaz que eles
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colocariam ar-condicionado sem contratar um eletricista para fazer o estudo se a rede
suportaria os mesmos ligados capaz que a Vó Luiza quando eu abro o portão não dou de
cara não poste Isso é coisa do Alex que foi lá de noite e coloco o poste, é lamentável,
acho que temos que assumir as responsabilidades e quando nós viemos aqui nessa
Tribuna elogiar falar que é um bom trabalho temos que vir aqui com responsabilidade
aqui realmente falar e quando o vereador da oposição que não é oposição é o testa de
ferro da comunidade escutar o que o vereador está falando e amanhã tentar solucionar
amanhã ir até escola e ver se realmente acontece isso vou tentar solucionar o problema
com responsabilidade agora não vir aqui usar essa Tribuna para cuspir e falar mentiras e
dizer que está tudo uma beleza porque não está uma beleza aquela comunidade Lá do
Itapuí foi enganada por muito tempo mas graças a Deus o deputado federal Dionísio
marcou mais uma vez lutou mas isso vocês não querem levar ele para foto porque agora
vocês estão articulando tudo para dar uma rasteira nos companheiros que não
concordam com a política suja de vocês é lamentável ter que vir aqui nessa Tribuna e
falar isso mas amanhã mais uma vez este vereador irá se fazer presente vai cobrar os
móveis do Mansari que acabaram também como a Siri agora os pobres o nosso
município as pessoas carentes e procuram auxílio que por 26 anos foi prestado esse
serviço ao nosso município agora estão desamparados e as coisas do Mansari estão tudo
dentro da secretaria de obra atirado e esse Vereador amanhã vai lá vai até as escolas e
em cinco minutos essa administração que não tem compromisso com o povo vai às
redes sociais dizer que eu estou fazendo fake Espero que o vereador que vem essa
Tribuna vereadores que são base do governo vem dar uma satisfação principalmente
para essas pessoas, lamentável isso tudo.” essa foi sua colaboração. Ver. Renato
Machado – saudou a todos. Essa foi sua fala de hoje; “quero saudar aqui diretor e vicediretor da escola Victor Aggens que estiveram semana passada também aqui presente
respondo para nós um belo projeto que até então nós não tínhamos conhecimento e hoje
nós achamos a importância desse projeto que aos 15 anos coletivo que nesse sete anos
deve ter passado em torno de aproximadamente 100 alunas que fizeram parte desse
projeto nós alguns vereadores tivemos a oportunidade de participar mas quer dizer que é
um trabalho muito bonito muito bem feito e acho também que nós como representante
da comunidade devemos também fazer a nossa parte para ajudar convidamos Então
porque aqui na terça-feira vamos retornar essa casa para ver o tipo de doação que
conseguimos o vereador Guilherme Mota, vereador Paulinho da ambulância, já se
prontificaram em fazer uma doação. Eu também irei fazer minha contribuição e
poderíamos ter a oportunidade de conversar com alguns vereadores para que eles
possam então dar esse incentivo que para nós é pouco mas para escola sabemos da
importância que é que terão a oportunidade as famílias desses alunos que serão
beneficiados com essa festa parabenizar a escola por se preocupar com o social dos
alunos que é bastante importante não é simplesmente uma festa por trás dessa festa tem
um trabalho social muito bem feito que nós até então não conhecíamos mas,
gostaríamos agora de engajar junto dar essa contribuição. Por que o que é bom deve
permanecer foi colocado aqui pela diretora da escola que são 56 pessoas envolvidas
nesse projeto acredito que a partir de agora os vereadores vão se engajar nessa
contribuição juntamente buscando ajuda de empresários e comerciantes locais para que
possamos fortalecer ainda mais este evento, vocês estão de parabéns pode contar com a
bancada do PTB, iremos ajudar no que for possível e vamos divulgar esse belo trabalho
que a escola vem fazendo estão todos de parabéns.” essa foi sua colaboração. ORDEM
DO DIA: PROCESSO Nº 1117/19:PROJ. LEI Nº 036/19 – Altera o artigo 16 da Lei
nº 156, de 16 de setembro de 1994, que institui o serviço de transporte de escolares em
Nova Santa Rita e dá outras providências. Colocado em discussão o parecer da CCJ –
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Ver. Paulo - saudou a todos. Essa foi sua fala de hoje; “caro vereador pedal, sabedor
que és do meu respeito que tem a vossa pessoa hoje vivemos um momento dentro do
nosso município fragilidade por mão de obra em quase todos os segmentos, levo esse
projeto para discussão e gostaria que o nobre colega viesse a tribuna que respondesse a
este vereador e este servidor público, de que forma se fará a fiscalização e a vistoria
destes veículos, sabedor que tu és como contribuinte como morador dessa cidade que
existe criança dentro destes veículos, sabedor também que tu é meu nobre querido
vereador que vivemos no município que falha no dia a dia com muitas obrigações temos
como exemplo; a fiscalização do transporte público municipal que é precária, gostaria
que o nobre vereador se comprometer-se com isso.” essa foi sua colaboração. Ver.
Renato Machado – saudou a todos. Essa foi sua fala de hoje; “eu acho importante nós
estamos aqui discutindo alteração numa lei já existente no município quero que fique
bem claro que a lei 156 de 16 de setembro de 1994 acho que é necessário o
cumprimento desta lei para complementar esse pedido do vereador prorrogar usando
essa lei para mudar a lei do transporte municipal do município porque essa lei que
instituiu o serviço de transporte escolar no município a lei no seu artigo 6º fala para
ingressar na prestação de serviço os veículos escolares deverão possuir no mínimo 6
anos de uso a contar da data de sua fabricação se alguém entrar agora o veículo tem que
ter 6 anos nós estamos prorrogando o artigo 16 e prorrogando emenda para 16 e 18 anos
mas lá no artigo 9º, da mesma lei 154, fala que é obrigação para todos os veículos em
operação no município de Nova Santa Rita, vistoria periódica que seja processada em
tempo não superior a 120 dias vistoria esta que não existe no município me prove o
contrário se é feita a vistoria no transporte público escolar municipal Por que outras
cidades vistoria é feita no DNIT mas o transporte escolar do município não Ah então
nós estamos alterando uma lei que parte não está sendo Comprida eu tenho aqui em
mãos também a lei 154 também que alteramos a emenda mas é preciso fazer a vistoria
cada 120 dias e esse município com sete anos de governo Não fez nenhuma vistoria o
meu colega vereador Paulinho fala que nem a rampa existe para fazer tal vistoria
portanto sou favorável ao projeto mas quero que você seja parceiro para que seja
cobrado a vistoria do transporte público escolar municipal para não deixar acontecer um
acidente e dividir com nós a culpa por isso acontecer.” essa foi sua colaboração
Rejeitado por 6 X 4. Colocado em votação a emenda. Aprovada por unanimidade.
Colocado em votação o Projeto com Emenda. Aprovado por unanimidade.
INDICAÇÕES: Ver. Renato - No sentido de que a secretaria
competente efetue
limpeza da caixa de esgoto pluvial que se encontra entupida na Rua do Açude, em frente
ao nº 601, bairro Califórnia. Aprovada por unanimidade. No sentido de que
a
secretaria competente efetue a poda de uma árvore na Rua Jardim, em frente ao nº 30,
bairro Morretes. Aprovada por unanimidade. Ver Jocelino - No sentido de que a
secretaria competente faça a inclusão do Município no Ministério da Cidadania no
Programa “Município Cidadão”. Aprovada por unanimidade. Ver. Antonio - No sentido
de que a secretaria competente efetue a colocação de redutores de velocidade (tachões)
ou um quebra-molas na Estrada do Caju, nº 1835, e a colocação de uma placa de limite
de velocidade de 30km/h, no sentido Centro/bairro, como há no sentido contrário,
próximo à Escola Tiradentes, bairro Caju. Aprovada por unanimidade. No sentido de
que a secretaria competente efetue a instalação de placas de orientação “Proibido jogar
lixo neste local”, na Av. Getúlio Vargas, no trecho do 3º BSUP até os trilhos do trem, em
ambos os sentidos, na Vasconcelos Jardim, bairro Califórnia. Aprovada por
unanimidade. Ver. Leonardo - No sentido de que a secretaria competente efetue a
manutenção do quebra-molas que fica em frente à Escola Homero Fraga, devido ao
grande número de veículos que circulam em alta velocidade na Rodovia Transaçoriana e
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passam na frente desta escola. Aprovado por unanimidade. No sentido de que a
Empresa Mujica analise a possibilidade de realizar a coleta do lixo na Rua Leonildo
Quadros (antigo Beco da Geni), bairro Caju. Aprovada por unanimidade. Ver. Rodrigo
- No sentido de que a secretaria competente estude a possibilidade de instalar porteiro
eletrônico e câmera de monitoramento nos portões de todas as escolas municipais.
Aprovada por unanimidade. No sentido de que a RGE Sul realize o recuo do poste
localizado na Rua da Pedreira, próximo ao nº 149, bairro Pedreira. Aprovada por
unanimidade. Ver. José Rosales - No sentido de que a Corsan efetue a colocação de um
cano da rede de esgoto pluvial que foi retirado pela mesma quando feita a instalação da
rede de água, ou construa uma caixa no local, na Rua dos Bloedow, em frente ao nº 725,
bairro Morretes. Aprovada por unanimidade. No sentido de que a secretaria competente
efetue a construção de uma parada de ônibus com abrigo na Rua dos Bloedow, próximo
à curva passando o Clube Kaiser, sentido Centro/bairro, em frente à parada existente,
bairro Morretes. Aprovada por unanimidade. Ver. Paulo - No sentido de que a secretaria
competente efetue a construção de uma parada de ônibus com abrigo na Rua dos
Bloedow, próximo à curva passando o Clube Kaiser, sentido Centro/bairro, em frente à
parada existente, bairro Morretes. Aprovada por unanimidade. No sentido de que a
secretaria competente efetue limpeza e desobstrução das valas, assim como roçada das
margens ao longo da Estrada Pró Álcool. Aprovada por unanimidade. Ver. Alexsandro No sentido de que a RGE Sul efetue a colocação de rede de baixa tensão na Estrada
Passo da Taquara, no beco em frente ao nº 752, bairro Caju. Aprovada por unanimidade.
No sentido de que a secretaria competente efetue a construção de uma parada de ônibus
na Travessa Nossa Senhora Aparecida, sentido bairro/Centro, bairro Caju. Aprovada por
unanimidade. MOÇÃO Nº 014/2019:Em homenagem aos integrantes das escolas do
Município que participaram da MOSTRATEC. Aprovada por Unanimidade. PAUTA:
PROCESSO Nº 1778/19:PROJ. LEI Nº 062/19 – De autoria do Vereador Leonardo
Vieira - Institui e inclui no calendário oficial do Município de Nova Santa Rita a
“Cavalgada Santa-ritense do outubro Rosa”, em comemoração ao “Outubro Rosa”, mês
de prevenção ao câncer de mama. Dada a 1ª pauta. PROCESSO Nº 1802/19:PROJ.
LEI Nº 035/19 – De autoria do Poder Executivo - Autoriza o Poder Executivo a
firmar convênio com o Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Secretaria da
Segurança Pública, com a interveniência do Corpo de Bombeiros Militar, visando à
execução dos Serviços Civis Auxiliares de Bombeiro. Dada a 1ª pauta. PROCESSO
Nº 1803/19:PROJ.LEI Nº 036/19 – De autoria do Poder Executivo - Autoriza o
Poder Executivo a firmar cessão de uso de bem imóvel com o Estado do Rio Grande do
Sul, através da Secretaria Estadual da Segurança Pública, com a interveniência do
Corpo de Bombeiros Militar, objetivando a instalação do Corpo de Bombeiros Militar
Padrão Comunitário e dá outras providências. Dada a 1ª pauta. PROCESSO Nº
1738/19: PROJ. LEI Nº 038/19 – De autoria do Poder Executivo - Autoriza o Poder
Executivo a conceder o uso oneroso do Centro de Eventos do Parque Olmiro Brandão.
Dada 2ª pauta. PROCESSO Nº 1749/19: PROJ. LEI Nº 063/19 – De autoria do
Vereador José Rosales - Autoriza o Poder Executivo a incluir o enxadrismo como
atividade curricular do ensino fundamental no Município de Nova Santa Rita e dá outras
providências. Dada a 2ª pauta. PROCESSO Nº 1750/19: PROJ.LEI Nº 065/19 – De
autoria do Vereador José Rosales - Dispõe sobre a transparência quanto à divulgação
dos votos dos vereadores nas votações das proposições deliberadas pela Câmara
Municipal de Nova Santa Rita e dá outras providências. Dada a 2ª pauta. PROCESSO
Nº 1751/19:PROJ. LEI Nº 064/19 – De autoria do Vereador José Rosales - Dispõe
sobre a implantação de torneiras econômicas em todas as escolas públicas municipais de
Nova Santa Rita e dá outras providências. Dada a 2ª pauta. PROCESSO Nº 1766/19:
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PROJ. LEI Nº 066/19 – De autoria do Vereador Alexsandro Ávila - Dispõe
sobre o atendimento de idosos e pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida em
unidades de saúde do Município e dá outras providências. Dada a 2ª pauta.
EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Todos vereadores declinaram. 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 dezenove horas e dez
minutos. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que vai assinada pela
Presidente e pelo primeiro secretário.

Vereador Mateus Onuczak Marcon,
Presidente.

Vereador Leonardo de Souza Vieira,
1º Secretário.
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