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ATA Nº 042/2019 – 37ª SESSÃO ORDINÁRIA – 05/NOVEMBRO/2019 – Ao quinto 

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 sétima 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: MDB / PT / PDT / PTB / 

REPUBLICANOS.  GRANDE EXPEDIENTE: Ver. Ildo Maciel da luz / Ver. 

Alexsandro Ávila / Ver. Leonardo Vieira / Ver. Renato Machado / Ver. Jocelino 

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

Mateus Marcon / Ver. Antonio Alves e Ver. José Rosales. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: 

Ver. Mateus Marcon / Ver. Alexsandro Ávila / Ver. Paulo Vargas / Ver. Ildo Maciel da 

Luz / Ver. Guilherme Mota / Ver. Antonio Alves / Ver. Jocelino Rodrigues / Ver. Renato 

Machado / Ver. Rodrigo Aveiro / Ver. José Rosales e Ver. Leonardo Vieira. 

EXPEDIENTE: Foi feita a leitura do Boletim nº 042/19. O Ver. Mateus solicitou a 

inclusão de dois Pedidos de Providências. Acatados. O Ver. José Rosales solicitou a 

inclusão de uma Moção. Acatado - O Ver. Leonardo solicitou a inclusão de um Pedido 

de Informação. Acatado. COMUNICAÇÃO DE LIDERANÇA: Ver. José Rosales – 

saudou a todos. Essa foi sua fala de hoje; “neste momento de liderança venho aqui para 

colocar alguns eventos que aconteceram em nosso município, é muito importante 

relatarmos, começando pela educação nos dias 30 e 31, Onde aconteceu o 8º encontro 

de educador e educadores da reforma agrária no parque Olmiro Brandão, onde estive 

presente na abertura e acompanhei algumas partes e o encerramento é muito importante 

vermos e ouvir e sentir a discussão e a ansiedade que tem este povo na questão dos 

assentamentos sobre as escolas que tem no assentamento é preciso reforçarmos esse 

trabalho o que tem sido feito nos assentamentos da cidade com escolas Rurais Pois é um 

ensinamento diferenciado e temos acompanhado tudo de perto quero dizer que teve 

presente neste ato o professor Gabriel Gabalki, que é presidente do com sinos onde se 

discute na Feevale o mesmo é professor na Feevale ele é o coordenador da consulta 

popular no Vale dos Sinos então é muito importante ressaltarmos a importância dele 

neste evento ele que é autor de um livro que o título é; a desconstrução do Futuro, é um 

professor que está sempre atento às mudanças e o rumo da Educação e quero dizer que 

fui agraciado com um exemplar desse livro para nossa prefeita Margarete então é 

importante ressaltar estes eventos apesar de já estar no Novembro Azul e vejo aqui um 

projeto do vereador que está colocando no projeto a cavalgada do Outubro Rosa, quero 

dizer que participei das atividades realizadas no Outubro Rosa e foi um grande evento, 

na academia da Saúde onde fizeram uma discussão importante cima sobre a saúde da 

mulher e não só da mulher porque nós sabemos que o câncer de mama não é só das 

mulheres pois também afeta os homens Então temos que estar irmanados em defesa da 

luta do câncer de mama, quer dizer que já estou na campanha do Novembro Azul e 

graças a Deus tenho feito um trabalho através das entidades através da administração o 

trabalho de conscientização do câncer de mama. Muito obrigado abraço a todos.” essa 

foi sua colaboração. Ver. Alex Ávila – saudou a todos. Essa foi sua fala de hoje; 

“gostaria de fazer uma reflexão porque hoje recebi novamente uma ligação de 

moradores me cobrando referente a cadeira do dentista, é lamentável escutar os 

vereadores falar que a cidade se encontra uma maravilha que está andando uma beleza, 

que devemos agradecer e saudar a prefeita Margarete, pelo Belo trabalho e aí eu vejo o 

município hoje arrecadando 141 milhões de reais, e há 3 meses atendente do posto de 

saúde quando atende o telefone e a consulta é uma agenda para os dentistas ela tem que 

comunicar que não pode agendar pois a cadeira está estragada. Isso é uma vergonha sei 

do compromisso do vereador Jocelino Rodrigues, que buscou uma emenda onde foi 
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feita a compra de duas cadeiras, dois kits odontológicos, eu amanhã irei ao 

almoxarifado da prefeitura para ver se encontra essas cadeiras porque hoje eu tentei via 

telefone encontrar o destino dessas cadeiras que foram comprados, mas infelizmente 

não as localizei mas amanhã irei ao almoxarifado da Prefeitura, e do centro de 

especialidade, e essas cadeiras terão que aparecer pois a população não pode continuar 

escutando que não tem atendimento por falta de cadeira, pois a mesma está estragada, 

mas em 2018 foi adquirida duas cadeiras dois kits odontológicos com emenda que o 

Vereador Gugu da farmácia buscou e eu pergunto para vocês onde estão as cadeiras 

espero que o vereador líder da bancada do PT que está sempre dizendo um ótimo 

trabalho para prefeita venha até a tribuna olhe para as pessoas e diga onde estão as 

cadeiras e por que até agora não foi substituída pela que está estragada, para que 

atendente do posto possa trocar o discurso e dizer que o dentista está atendendo. Por que 

os postos de saúde do Berto Círio, só o que se escuta são reclamações pois não tem 

anestésico para os dentistas trabalhar e aqui no centro da cidade não tem cadeira para 

dentista e vocês vem me dizer que está bom. Tá bom os cargos que vocês indicaram 

para trabalhar dentro da administração, tá bom os acordo sujos que vocês fazem para 

defender e proteger esse governo, é lamentável eu escutar por diversas vezes as pessoas 

me ligando dizendo: Vereador parece que é uma gravação pois não consigo fazer 

agendamento por sempre a mesma desculpa que não tem cadeira porque está estragado, 

é lamentável tenho que vir aqui e falar nessa tribuna e espero sim que o líder da bancada 

do PT vem essa Tribuna e dê uma justificativa dizendo onde se encontram as cadeiras 

que foram compradas no ano de 2018. obrigado a todos.” essa foi sua colaboração. 

GRANDE EXPEDIENTE: Ver. Alex Ávila – saudou a todos. Essa foi sua fala de hoje; 

“continuando e falando para vocês quando escuto a fala dos vereadores que defendem o 

governo líder do PT dizendo que está tudo uma maravilha aí eu digo ao Ruan, que está 

aqui sentado e é um pré-candidato morador do Bairro Caju, a dificuldade e o quanto ele 

escuta daquela comunidade que o asfalto ali não tem como transitar, moradores vindo 

ao meu gabinete com o pneu que foi danificado nos buracos aí eu vou a rede social e no 

outro dia Vejo a manifestação dos moradores e do próprio Ruan, e aí foram lá tampar os 

buracos, mas provisoriamente pois a próxima chuva abrirá novamente, agora quero 

saber quando recaparão aquele pedaço pois há um projeto um tipo de pacotão, pois tinha 

muitos papagaios de pirata agarrado na prefeita mostrando muitas melhorias que haveria 

na cidade, pergunta onde está? Fale para mim daqueles projetos apresentados quais já 

foram executados, pois a estrada da Pedreira está uma vergonha as pessoas reclamando 

da estrada da Pedreira, pois há um buraco em cima do outro, sem falar no chão batido 

teve promessa caminhada da prefeita falando que haveria pavimentação em toda 

extensão da estrada da Pedreira, só que ficou na promessa e é assim na avenida Santa 

Rita, essa projeto de recapeamento o porto da Figueira, nem se fala e eu não posso 

esquecer do porto da Farinha, que já teve contrato assinado uma vez dizendo que eu não 

aprovei, depois teve de novo e continua uma lenga-lenga, e a comunidade esperando 

Maria Rita, Maria José continua brigando por melhorias na estrada temos que ter uma 

reflexão quando viermos aqui defender a prefeita temos que ir lá naquela vila ver se tem 

credibilidade, quero ver se os vereadores que defendem esse governo sujo tem coragem 

de ir até a vila e dizer para eles que está bom vai até o Maria Rita, Maria José, onde tem 

um esgoto correndo a céu aberto onde ninguém toma providência daquilo agora vim 

aqui mentir em rede social quando eu faço uma publicação cinco minutos depois a 

prefeitura coloca uma nota de esclarecimento, falando que estou fazendo fake News, 

pelo amor de Deus estou dentro do buraco fazendo fake, posto de saúde sem cadeira é 

fake, é lamentável virei aqui por uma, duas, três, 100 vezes se for necessário até alguém 

ter vergonha na cara e parar de exaltar essa administração, desta forma que me revolta 
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assim como os moradores estão revoltados por acreditar numa promessa de melhoria da 

cidade e foi apenas uma balela, espero que para 2020 tem a união da comunidade e 

depositem em seu voto realmente convictos que esta administração já judiou por demais 

do nosso município.” essa foi sua colaboração. Ver. Jocelino Rodrigues – saudou a 

todos. Essa foi sua fala de hoje; “nesse espaço vem falar um pouco sobre emendas 

parlamentares aqui vejo alguns pré-candidatos acompanhando a sessão e fazem muito 

bem saber se informar um pouco do trabalho para que não se iludam e que também no 

período eleitoral quando forem para a rua não prometa o que não possam cumprir, quero 

falar aqui R$43.000 reais, que eu trouxe em 2017/2018 para que seja feito a troca do 

telhado da escola da nova sociedade, pois chovia dentro na sala de aula. Isso foi uma 

contribuição que esse vereador trouxe, quero falar também da ambulância que hoje 

presta serviço a esta comunidade que fui eu que corri atrás através dos deputados do 

MDB, e também está à disposição, falar também presidente de uma emenda de 

r$ 600000 para saúde que entrou como recurso livre porque no período eleitoral eu disse 

que seria favorável ao posto de saúde no bairro Caju só que como já existiu uma 

Emenda cadastrada pelo Deputado Dionísio marcou no valor de r$ 700000 para o início 

desta obra vinculada a isso pensei é uma maneira de contribuir 600.000 de recurso livre 

somará na saúde para que se inicie a questão do posto do Caju para que quando saia 

essa emenda complete aquilo que foi falado em época de campanha pois essa é minha 

contribuição Vereador não faz posto de saúde Vereador busque emendas parlamentares 

diz para poder contribuir com o Executivo Pois é o Executivo que realmente faz e essa 

foi minha contribuição quero falar também de r$ 120000 que veio também como 

recurso para saúde e que nata 412 2018 fala a respeito que isso foi um consenso do 

Conselho de saúde não foi do vereador que esse dinheiro era para suprir algumas 

demandas e inclusive colocar prótese dentária Popular Chapa e até agora não vi 

ninguém utilizando e aquela emenda de 600.000 serviu apenas para refazer um contrato 

médico que se tomava de 2 a 3 milhões e agora passou para 5630000 e recurso foi usado 

para pagar esses médicos então eu contribuo sim quero falar também de r$ 1200000 que 

veio para pavimentação da Rua Deoclécio Rodrigues que obra que já está cadastrada e 

que foi empenhado agora no dia 7 de outubro e que muitas vezes a gente corre muito 

para que as coisas aconteçam e vemos colegas e ainda Brasília trancar esse tipo de 

projeto para que não aconteça para que não diga que foi o vereador que trouxe porque o 

vereador não faz parte da base e isso vocês pré-candidatos enfrentarão aqui dentro 

quando vocês estiverem sentado nessa cadeira vocês passarão por isso e vocês vão ver o 

quanto o vereador é limitado somando todas as emendas somos se praticamente 2 

milhões que trouxe emendas parlamentares através do gabinete do Gugu da farmácia 

que vem sempre para somar junto também com duas cadeiras dois kits odontológicos 

para somar na saúde do qual já vinha cobrando e solicitando para que uma dessas 

fossem para o bairro Berto Círio devido aos problemas que existem lá e a resposta que 

eu tive elas estariam guardadas pois seriam inauguradas no complexo de saúde Pois 

existe uma previsão para que Novembro seja inaugurado neste meio tempo se quebrou 

essa cadeira nas unidades. Então fui lá e sugerir usem a nova solicite uma nova pois o 

próprio Vereador Alex trouxe meio Milhão para ajudar na saúde mesmo sendo a posição 

mesmo fazendo crítica trouxe soluções trouxe investimento assim como outros partidos 

da base do governo que se esforço e venha somar as críticas existem porque é o nosso 

papel fiscalizar e como Vereador a gente entrega as demandas e quem executa é o 

Executivo cabe a nós apenas cobrar então resposta que eu tive foi somente essa que 

essas cadeiras seriam utilizadas para o complexo e isso aguardamos que realmente seja 

utilizada e lamento a situação pois é um gasto desnecessário pagar odontológico parado 

e a população não ter o atendimento dentista por uma coisa tão fútil que a questão da 
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cadeira. Obrigado a todos.” essa foi sua colaboração.Ver. Paulo Vargas – saudou a 

todos. Essa foi sua fala de hoje; “Me sinto honrado em poder falar da administração 

pública que esta matéria que venho trazer aos senhores com grande preocupação por ver 

uma administração que não condiz com a realidade e o crescimento da nossa cidade, 

criamos hoje dentro do nosso município, vários loteamentos muitas residências novas 

sendo construídas, juntamente estão as famílias que estão vindo se instalar na nossa 

cidade, me preocupo como funcionário de uma estrutura pública como a prefeitura 

municipal, carente de serviço a prestar a sua comunidade hoje nos faltam muitos 

servidores e infelizmente na área da saúde está nos faltando higienização, hoje tem uma 

empresa Caroldo, que presta serviço de limpeza tanto para secretaria de educação, 

quanto para secretaria de saúde, dia 18 agora termina o contrato e até agora não 

sabemos o que vamos fazer a secretaria de saúde precisa muito desta mão de obra, no 

entanto, não teremos mais porque não foi feito um contrato como vão fazer e como vão 

arrumar eu não sei, a carência muito grande de estrutura, motorista na área da saúde 

também se aposentaram, outros pediram transferência da secretaria, 7 funcionários 

saíram na área de motorista, hoje nós precisamos pensar em estrutura administrativa 

para poder ajudar a comunidade a crescer no município com serviço de qualidade me 

preocupa muito em ver a estrutura Municipal de Nova Santa Rita, como desenvolver 

como o município merece, pois o município está crescendo hoje não se tem um serviço 

público como um cartório de registro de imóveis todas as taxas de todas as guias fica 

em Canoas, através dos registros que estão ligados ao registro de imóveis de Canoas. 

Até quando vamos ficar assim, hoje com 28 mil habitantes não temos uma comarca no 

nosso município. Falta o corpo de bombeiro não temos corpo de bombeiro, temos 

apenas uma oficina isso dentro de um contexto de serviço público estamos carentes 

precisamos de uma estrutura pública que não inche que essa administração hoje temos 

14 secretarias no nosso município, encharcadas de CC, nada contra CC, pois são 

pessoas responsáveis muitas vezes produzem muito mais que servidores mas não 

podemos fechar os olhos para uma administração que está encharcada de gente 

empilhando gente com altos salários, e um serviço precário para nossa comunidade, 

falta uma estrutura que contemple a comunidade com que realmente ela precisa. O 

vereador Alex, trouxe para cá agora uma situação de não ter dentista por conta de uma 

cadeira quebrada, onde está a manutenção dessas cadeiras que tínhamos no passado, 

antes vinham senhor semanalmente fazer manutenção hoje não temos mais. Fica minha 

crítica construtiva para todos. Muito obrigado.” essa foi sua colaboração. Ver. Mateus 

Marcon – saudou a todos. Essa foi sua fala de hoje; “gostaria de falar aqui da 

conjuntura política que enfrentamos hoje no nosso município porque vendo muitas 

fofocas que andam por aí nos corredores nós aqui apoiamos o pré-candidato levaram 

dentro do partido dos trabalhadores eu vejo pessoas dentro dessa administração 

vereador que falam que o vereador lebrão não pode ser candidato porque chega de sem-

terra dentro da prefeitura porque não tem que ter mais eles dentro da prefeitura E aí eu 

pergunto para vocês vou dar apenas um exemplo o que os sem-terra já fizeram para 

nosso município quando chegaram na Coopan eles abriram uma escola chegaram em 

Itapuí abrir uma outra escola, o assentamento da monte pio doou um terreno para que 

fosse feito um posto de saúde, esse posto de saúde só vai sair porque um deputado sem-

terra mandou uma emenda lá no bairro Caju só vai ter outro posto de saúde porque um 

deputado sem-terra mandou uma Emenda vai ter casas do projeto Minha Casa Minha 

Vida porque foi um deputado sem-terra que articulou lá em Brasília se tem asfalto hoje 

na Rua dos Pinheiros na Califórnia foi porque um deputado sem-terra ajudou a trazer se 

tem creche hoje na Califórnia que está parada hoje as obras foi porque um deputado 

sem-terra que trouxe se tem máquina na prefeitura hoje foi o deputado que trouxe uma 



                                                                                                                                                                                                                                                                      5 

escola uma creche nova a Paulo Freire foi o deputado que sem-terra que trouxe se tem 

asfalto na Sanga Funda foi porque um deputado sem-terra que trouxe então eu vejo 

muitas pessoas fazendo fofocas pessoas que são legitimamente mamam dentro da 

prefeitura E hoje ainda por cima dentro da prefeitura a pessoa quanto mais incompetente 

for ganha um aumento o secretário de saúde ganhou um aumento todas as reuniões do 

Conselho da Saúde era criticado todas e se vocês quiserem tem ata de reunião aí 

ganham aumento. Então as pessoas têm que parar de fazer fofoca e trabalhar um pouco 

mais para o município é muita fofoca nesse município Pois se não tivesse o deputado 

Sem-Terra ia ter o quê em Nova Santa Rita dependendo da administração aí eu 

perguntei esses dias porque vocês não mostram as obras que vocês fizeram com o 

dinheiro próprio da prefeitura que se resume um pedacinho aqui um pedacinho ali de 

asfalto e agora ainda por cima estávamos debatendo sobre o asfalto que vai começar na 

estrada nova que um dia chegasse até a escola nova sociedade mas só que em Nova 

Santa Rita eu vi que um asfalto vai começar na metade do caminho e vai pegar a casa do 

secretário porque ele tem um pesque pague, e vai pegar um que estava meio indeciso 

para votar no pré-candidato Batistella, agora para acabar com a poeira na frente da sua 

casa vai ganhar asfalto acho que essas pessoas têm que ter um pouco mais de humildade 

meu amigo Zé Rosales pois muitos falam dos assentados dos Sem Terras e eu pergunto 

para a maioria destes esse que estão na prefeitura esses vereadores que estão 

defendendo a prefeita o que fizeram pelo Município além de só criticar porque a maioria 

90% das obras aqui no município tem a mão dos sem-terra 90% delas e quando não é 

um deputado são os próprios assentados que ajudam como eu já disse aqui abriram 

escolas doaram terrenos Então eu acho que essas pessoas deve se colocar um pouco 

mais no lugar dela não somente ir até ali e bater o ponto e receber o seu salário Muito 

obrigado e uma boa sessão a todos.” essa foi sua colaboração.Ver. Antonio Alves – 

saudou a todos. Essa foi sua fala de hoje; “estava aqui vendo o comentário de alguns 

vereadores sobre loteamentos situação de esgoto problemas precários na nossa cidade 

em várias localidades e eu estava vendo que não foi fruto desse governo atual foi fruto 

do governo anterior que foi irresponsável em aceitar certos loteamentos sem ser 

concluído a infraestrutura de forma irresponsável e hoje se apresentam os problemas em 

grandes proporções em nosso município o que eu vejo hoje todos os loteamentos que 

tem sido licenciado nesse município está sendo feito e comprido o projeto de ordem 

correta para que não aconteça no futuro o que está acontecendo hoje já se sabe que têm 

problemas muito antigos loteamentos irregulares muitas vezes sem nenhum tipo de 

projeto sem acompanhamento de um engenheiro profissional da área e hoje vemos essa 

grande situação e sabemos que esses problemas não serão sanados de um dia para o 

outro isso é problema crônico que vem desde o tempo que éramos segundo distrito da 

cidade de Canoas hoje tem que haver um grande projeto de uma forma bem ampla para 

poder atender a nossa comunidade vejo que temos um projeto do anel viário do 

município que isso vai colocar as diretrizes para o bom andamento desta cidade também 

nosso plano diretor que está sendo concluído E é assim que temos que trabalhar com o 

projeto e pensando no futuro não adianta reclamar mus de forma irresponsável e não se 

responsável na hora de fazer os projetos e na hora de executá-los eu vejo também na 

área de segurança muitas críticas mas nós estamos de parabéns estamos muito bem 

atendido pelo comandante do 15º Batalhão da Polícia Militar de Canoas que vem 

investindo no nosso município tivemos uma reunião de uma audiência pública onde 

foram apresentados os índices de criminalidade do nosso município que só vem 

diminuindo a cada ano no ano de 2018 tivemos oito homicídios aqui na cidade este ano 

de 2019 apenas três e o comandante salientou que dois desses crimes foram corpos de 

pessoas que foram desovadas no nosso município em todas as áreas de segurança vem 
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melhorando no nosso município pela atenção que a brigada militar vem tendo no nosso 

município quero deixar aqui Meus parabéns para a brigada militar. Muito obrigado a 

todos.” Essa foi sua colaboração.Ver. José Rosales – Saudou a todos. Essa foi sua fala 

de hoje; “venho a testa Tribuna e quero dizer que não venho que ofender ninguém acho 

que vergonha na cara todos temos que ter e eu tenho muito não gosto de fofoca e não 

vem aqui para fazer ofensas eu procuro fazer o trabalho para comunidade e tenho feito 

bastante o vereador irmão Toninho falava aqui deu uma reunião com o comandante 

sobre a segurança que falou sobre a segurança dos índices que tem diminuído o novo 

delegado que está no município também esteve presente na reunião apresentou e 

comentou os índices da segurança Municipal e sabemos que a segurança está cada vez 

melhor e sabemos que para isso acontecer tem que haver investimento e quero dizer que 

a consulta popular tem feito um trabalho muito bom embora tem vereador que diga que 

a consulta Popular não traz nada de bom para o município agora a segurança melhorou 

fruto demais destas 15 câmeras de videomonitoramento que foram instaladas no 

município isso é fruto do nosso trabalho da consulta Popular a conscientização da 

comunidade a dedicação daquelas pessoas que acreditam na consulta popular que 

acreditam na segurança pública e nós trabalhamos muito pela Segurança Pública e agora 

no dia primeiro o município recebeu mais uma viatura para brigada militar O que é fruto 

da consulta Popular eu estava lá com a prefeita participando do ato de entrega Agora eu 

vi Vereador lá que eu poderia fazer como ele faz aqui na Tribuna É uma vergonha ele 

estar lá porque não acredita na consulta Popular agora eu trabalho diferente que bom 

que ele estava lá que bom que as pessoas vão lá acompanhar os investimentos que 

trouxemos para o nosso município vi as publicações nas redes sociais que eles estiveram 

lá falando mais uma viatura para o nosso município agora ele esqueceu de dizer que esta 

viatura foi fruto da consulta Popular que muitos de vocês botaram né amigo 

Bombardieri e porque nós acreditamos nos investimentos através da consulta popular e 

tem mais recursos que vem aí para segurança vem para polícia civil trabalho que 

fizemos é consulta popular é segurança é para o bem da comunidade não interessa o 

segmento que estamos trabalhando agora estamos trabalhando sim e bastante os 

investimentos da consulta popular na segurança pública aqui do nosso município através 

deste instrumento boa reflexão a todos obrigado.” essa foi sua colaboração. ORDEM 

DO DIA: PROCESSO Nº 1601/19: Veto Total   ao Projeto de Lei   nº 026/2019, de 

(Poder Executivo) origem Legislativa, o qual “Dispõe sobre penalidades administrativas 

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

Município de Nova Santa Rita e dá outras providências.” Em discussão: Ver. José 

Rosales – essa foi sua fala de hoje; “vem discutir o veto a este projeto pois já 

discutimos isso quando aprovado e eu voltei contra, por entender a ilegalidade do 

projeto e peço que os vereadores tenham consciência de que este veto é legal por isso 

nós da Comissão de Justiça somos favorável veto e pedimos que os vereadores votam 

pelo veto Muito obrigado.” essa foi sua colaboração  Rejeitado o veto por 9 X 3. 

PROCESSO Nº 1104/19:PROJ.LEI Nº 035/19 – Dispõe sobre a implantação do 

Programa “Médico na Escola de Educação Infantil” do Município de Nova Santa Rita e 

dá outras providências. Em discussão: Ver. Paulo Vargas – essa foi sua fala de hoje; 

“fala aqui a o vereador Rodrigo Aveiro, autor desse projeto como eu falei na sessão 

anterior sobre esse projeto é um projeto de primeiro mundo merece total respeito por 

sua preocupação com as crianças do nosso município Mas cabe ressaltar sem milongas 

que a nossa cidade a estrutura que temos dentro da Secretaria de Saúde é extremamente 

carente de médicos pediatras muito carente de médicos pediatras dentro das unidades 

básicas de saúde e este projeto é de importância sim mas pergunta ao meu colega 

Vereador Rodrigo Aveiro, como vai ficar as outras creches como ficará a estrutura 
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dentro das unidades básicas de saúde não tendo este profissional muitas vezes em 

horário da noite que chega um pai com criança nos braços e febre alta e não encontra 

um médico dentro do posto então este Vereador, estima dessa pauta específica sou 

contra, embora seja um projeto futurista para o nosso município porque realmente as 

crianças merecem mas primeiro vamos arrumar nossa casa obrigado.” essa foi sua 

colaboração. Ver. Rodrigo Aveiro – essa foi sua fala de hoje; “esse projeto visa a 

prevenção e a orientação de maneira ministral ou conforme o acordo da secretaria 

escola de rede Municipal Infantil do nosso município, de forma que pode ser conferido 

suas carteiras de vacinação seu peso, altura, é importante estarmos cuidando das nossas 

crianças porque as crianças serão o futuro da nossa cidade do nosso país, precisamos 

pensar de forma diferente o que está sendo planejado hoje acredito que o município tem 

essa condição financeira e condição técnica para isso então acho que esse projeto venha 

agregar muito as crianças aos pais e a todos os munícipes desta cidade, então eu peço ao 

senhor os vereadores que tenham muita atenção e faça o seu voto político pensando se 

no desenvolvimento do nosso município na área da saúde. Pois a saúde deixando muito 

a desejar não só aqui como em todo o nosso país, peço então que votem a favor do 

projeto.” essa foi sua colaboração. Rejeitado 7 X 3. 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. Solicitado o pedido de vistas. Acatado. PROCESSO Nº 1127/19: PROJ. 

LEI Nº 037/19 – Dispõe sobre a proibição de qualquer cidadão descartar lixo nos 

logradouros públicos no âmbito do Município de Nova Santa Rita. Foi colocado em 

discussão o parecer: Ver. Paulo Vargas – essa foi sua fala de hoje; “este projeto 

especificamente para essa demanda que é uma necessidade especificamente eu pergunto 

ao vereador quem fiscalizará pega um gancho a respeito do gado solto nas estradas do 

bairro Morretes, que é uma constante ninguém fiscaliza ninguém recolhe animal, no 

entanto um projeto que também precisara de uma fiscalização será que funcionará, 

deixa aqui minha pergunta para todos os colegas vereadores e vejam de que forma 

votarão esse projeto. “essa foi sua colaboração. Ver. Leonardo Vieira – essa foi sua fala 

de hoje; “colegas vereadores comunidade presente é muito comum para quem vai à 

Morretes se deparar com a quantidade de lixo que é descartada naquele local é uma 

responsabilidade de quem faz isso semana passada foi flagrado um caminhão da Ceasa 

fazendo descarte depositando lixo na estrada de Morretes e não é penalizado É muito 

fácil nós temos aqui na beira dos Trilhos um descarte o rapaz cobra para fazer isso e não 

tem uma regulamentação não temos eu acredito que o meio ambiente é responsável por 

fazer essa fiscalização outro dia estava indo à Morretes Inclusive eu e o pessoal da 

reciclagem recolhemos o lixo que dava para ser reciclada e ficou uma pilha de fios e 

canos que deveria ser descartado naquela empresa passando os trilhos e ficou por ali não 

sei qual o fim que deram Inclusive eu mesmo liguei para secretaria do meio ambiente 

para saber que fim deu pois aquilo não deveria estar ali pois é um lixo que pode 

contaminar o solo algum morador deve ter recolhido aqui quero deixar um elogio e 

minha admiração aqueles moradores do bairro Morretes que no final de semana passado 

andaram ali com sacolas recolhendo lixo Obrigado a todos foi sua fala de hoje.” essa foi 

sua colaboração. Rejeitado o parecer por 7 X 3. Em discussão o Projeto: Ver. Antônio 

Alves – essa foi sua fala de hoje; “venho a essa Tribuna dizer que sou favorável ao 

projeto do vereador porque acho que o projeto é muito importante para o nosso 

município para o nosso meio ambiente sabemos a dificuldade que é de se conscientizar 

a nossa população de não jogar lixo resíduos nas Beiras de estradas matas e locais 

públicos nós mesmos quando trabalhamos na secretaria do meio ambiente juntamos 

vários caminhões de lixo eletrônico sabemos que as antigas TVs de tubo São altamente 
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contamináveis ao meio ambiente encontramos muitos metros cúbicos de TV 

principalmente quem vai à Morretes na beira da Mata então se não fizermos projetos 

para coibir este tipo de desmando ficará cada vez mais difícil de proteger o nosso meio 

ambiente então terá mais respaldo para nossos fiscais ambientais e fiscais de obra e 

inibir essas pessoas que muitas vezes vem de outro município desovar lixo aqui na 

nossa cidade sou favorável ao projeto.” essa foi sua colaboração. Ver. José Rosales  – 

essa foi sua fala de hoje; “quero parabenizar o vereador pela iniciativa do projeto mas a 

pouco voltamos aqui o veto ao projeto então não adianta aprovarmos o projeto ir para o 

Executivo e voltar para esta casa eu acredito que o projeto é bom mas tem algumas 

coisas que não podem ser aceita o vereador tem o parecer do IGAM foi derrubado e eu 

sou o contrário por vício de origem que tem esse projeto.” essa foi sua colaboração. Ver. 

Paulo Vargas  – essa foi sua fala de hoje; “como falei vereadores o crime preocupa é 

fiscalização é um projeto de extrema importância é um clamor da Rua Vasconcelos 

Jardins no Morretes, ou seja, de toda a comunidade porque isso não se preocupa estão 

usando o nosso município para desovar lixo de outros municípios muitos e isso é uma 

constante a gente que anda na rua vivência todo dia isso só cabe ressaltar aqui e cobrar 

inclusive do meu colega irmão Toninho que é o detentor do partido que administra a 

secretaria do meio ambiente para que faça valer essa lei que Vai Ser aprovada aqui hoje 

muito obrigado.” essa foi sua colaboração. Ver. Jocelino Rodrigues – essa foi sua fala 

de hoje; “parabenizo o vereador, sou favorável ao projeto é importante sim os técnicos 

ter uma ferramenta de trabalho para que se atue e qualquer ata de inconstitucionalidade 

que se encontra o projeto poderia ter feito uma emenda, o projeto tramitou na casa por 

mais de 45 dias, e é possível sim para que de alguma maneira os vereadores possam 

levar o executivo este anseio da comunidade, é um absurdo o pessoal de Morretes ter 

como recepção um depósito de lixo sendo que na sua maioria não são eles que 

produzem isso está vindo a maioria de Canoas, e sendo desovada aqui no nosso 

município e acaba caindo sempre na conta do contribuinte aqui do município sou 

favorável projeto para que o cidadão também colabore. Por que todo cidadão também é 

um fiscalizador para que se encontre e compactua para que isso não aconteça no nosso 

município para que possamos fazer uma cidade melhor para vereador Leonardo.” essa 

foi sua colaboração. Ver. Leonardo Vieira – essa foi sua fala de hoje; “senhores 

exemplo disso está no meu celular coisa que recebi agora há pouco estava vendo minhas 

mensagens uma senhora chamada Teresa, mora aqui na rua Pastor adão Michel, que 

acabaram de descartar sacolinhas próximo a casa dela e sexta-feira sua cachorra fugiu e 

ela foi correr para pegar a mesma pisou em uma sacola resvalou e tomou 14 pontos no 

pé. Pois é sacola estava cheia de cacos de vidro está no meu celular então vocês vejam 

tamanha a irresponsabilidade das pessoas que descartam lixos em lugares indevidos 

prejudicando a população a partir do momento isso é público e notório o brasileiro tem 

disso quando mexe no bolso o brasileiro toma jeito então acho que está na hora e se tem 

visto de origem Eu gostaria muito de ter esse projeto aprovado se tivesse vindo do 

Legislativo para cá se for necessário regulamento que Puna as pessoas que têm esse tipo 

de atitude. “essa foi sua colaboração. Foi colocado em votação o projeto Aprovado por 9 

X 1. PROCESSO Nº 1202/19:PROJ. LEI Nº 044/19 – 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. 

Colocado em discussão o parecer: Ver. Guilherme Mota – essa foi sua fala de hoje; 

“nós da CCJ tomamos Cuidado para analisar judicialmente Tecnicamente cada projeto e 

esse projeto é a Clara situação do visto de origem uma vez que diz aqui Harry Lopes 

Meireles, a Prefeitura não pode legislar como a câmara não pode administrar quando a 

doutrina nos mostra o caminho das coisas nós da CCJ não podemos refutar e não fazer 
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aquilo a não ser o que foi orientado pelo departamento jurídico uma vez que a doutora 

Daniela dá parecer contrário uma vez que o Igor cujo tem um corpo de advogados 

também dá parecer contrário e a procuradoria do município que também tem vários 

advogados da parecer contrário penso eu que não tenho dúvida sobre determinado 

termos então quando tu tiver a frente da CCJ junto com Vereador Zé, e junto com 

Vereador Alex, temos que ter essa postura de dar seguimento no que é legal e não dar 

seguimento no que é ilegal para encerrar imagina se a prefeita quisesse legislar aqui na 

casa.” Essa foi sua colaboração           Colocado em discussão o projeto: Ver. Alex Ávila 

– essa foi sua fala de hoje; “senhor presidente este projeto tem minha aprovação porque 

é bem claro estabelece agendamento telefônico e consultas médicas para pacientes 

idosos ou portadores de deficiência previamente cadastrados na unidade básica de saúde 

do município é lamentável escutar e ver vereadores se posicionando contra este projeto 

Isso facilita muito o atendimento é lamentável eu ver Vereador querer se justificar onde 

não há justificativa mas graças a Deus os vereadores a maioria aprovará esse projeto 

para trazer Tranquilidade e facilidade para as pessoas idosas. “essa foi sua 

colaboração.Ver. Paulo Vargas – essa foi sua fala de hoje; “senhores vereadores 

comunidade mais uma vez me sensibilizo Diante a nossa comunidade sempre que toca 

nessa ferida mais frágil da nossa cidade ou mesmo da população do Brasil este Vereador 

sofre junto meu coração É voltado para o bem trabalho numa área Aonde a fragilidade 

se encontra no dia a dia é onde eu vivo a doença onde eu vivo no dia a dia pessoas 

morrendo com câncer, HIV, DST e idosos, crianças que é o caso desse projeto pessoas 

com deficiência física tem Total respeito por esse vereador a partir do momento que o 

município Cria Lei e faz lei ela é municipal não dependo de leis federais para legislar 

dentro da minha cidade com o poder executivo ou como poder legislativo em prol 

daquele que fragilizado em prol daquele que está excluído da sociedade tudo aquilo que 

vende encontra essas pessoas que precisam desse atendimento esse Vereador sempre 

será favorável Tenho muita saudade da minha mãe com 90 anos que se foi com câncer 

atendimento para essas pessoas tem que ser priorizado meu voto é sim.” essa foi sua 

colaboração.Ver. Guilherme Mota – essa foi sua fala de hoje; “senhor presidente eu 

quero dizer que lamentável colegas Vir a essa Tribuna e tentar distorcer a palavra dos 

outros nenhum Vereador aqui tenho certeza disso é contra qualquer classe social o 

segmento da sociedade menos favorecida, que nós estamos aqui falando é de legalidade 

e mais nós vereadores, senhoras e senhores nós dependemos sim de uma constituição, 

pois todas as nossas leis estão sob o guarda-chuva da Constituição de 1988 e devemos 

seguir ela sobre o risco de não estarmos agindo com a legalidade que juramos quando 

assumimos o cargo de vereador, é evidente que precisa sim ser criadas ferramentas de 

acessibilidade, e ferramentas que facilitem a vida do cidadão, no entanto existem 

ferramenta legislativa como indicações anteprojetos e providências que os vereadores, 

tem a prerrogativa de colocar agora triste para mim é lei sendo aprovadas anunciadas a 

comunidade e essas leis não ter eficácia as pessoas as quais estão sendo faladas não 

serão beneficiadas por essa lei pois ela não terá a aplicabilidade, no entanto, senhoras e 

senhores não estou me justificando estou reafirmando o meu posicionamento sou contra 

esta lei pela falta de legalidade não pelo mérito de quem ela busca com honra ser 

atendido Muito obrigado.” essa foi sua colaboração. Ver. Leonardo Vieira – essa foi 

sua fala de hoje; “eu quero aqui parabenizar o vereador Alex e dizer que temos feito 

visita em postos de saúde e semana passada me deparei no posto de Berto Círio uma 

senhora de quase 70 anos aguardando para fazer uma triagem para verificar a pressão 

para pegar a receita do remédio dela isso é uma coisa que ela podia ter agendado o 

horário dela em casa pelo telefone então creio que essa lei do vereador venha muita 

facilitar a vida dessas pessoas que tem ele quase seus 70 anos de idade para não ficar 
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aguardando em pé Acho sim que como são atendidos nos posto de saúde do seu bairro o 

próprio pessoal do acolhimento conhece as pessoas pelo nome pela fisionomia. Então 

acho que veio em boa hora sim esse projeto.” essa foi sua colaboração.Ver. José 

Rosales – essa foi sua fala de hoje; “eu fico escutando a pronúncia dos colegas 

vereadores e vendo as justificativas do projeto que uma delas que Nova Santa Rita tem 

os melhores serviços públicos de saúde uma hora sim crítica uma hora se diz o contrário 

eu quero dizer que a questão dos idosos e deficientes isso já tem prioridade isso a lei 

garante então não adianta nós vir aqui inventar projeto que não vai servir para nada 

idoso ou deficiente chegando lá tem prioridade Todos sabem disso ninguém engana a 

população Então eu acho que pela legalidade do projeto eu sou contrário Sim este 

projeto e não adianta vir aqui dizer que nós voltamos contra o parecer do IGAM não 

pera aí tem que aparecer que já quer dizer que tem parecer que a contrário Espero que 

tenha consciência esses vereadores e volte contrário.” essa foi sua colaboração. Ver. 

Jocelino Rodrigues – essa foi sua fala de hoje; “ser presidente, colegas vereadores serei 

sim favorável ao projeto parabenizo Vereador Renato, pelo projeto está de quando algo 

que algum tempo no SUS já vem se fazendo parabenizo o Vereador Renato, pelo projeto 

que não copiou projeto para ser aprovada parabenizo também pela questão de pensar 

nos idosos e questão de legalidade o voto é político questão da legalidade infelizmente a 

CCJ escolhe os projetos que passa então infelizmente isso acontece aqui na casa e aqui 

na grande em sua maioria sim votará a favor eu acredito para que seja aprovado esse 

projeto para que seja atendido esse projeto e que o Executivo vetará e na sua grande 

maioria aqui também será derrubado veto quantas execução quem executa o Executivo 

cabe a eles fazer aquilo que os representantes do povo querem.” essa foi sua 

colaboração.Ver. Mateus Marcon discutiu o projeto – essa foi sua fala de hoje; 

“gostaria aqui de parabenizar o Vereador Renato, pois é um baita projeto e também falar 

que o vereador Gugu, aqui muito projeto que se tem que discutir legalidade ou não a 

CCJ é total voto político nos vemos aqui semana passada onde é voto do vereador da 

CCJ favorável mas o IGAM disse que é ilegal, meu voto aqui é político e é favorável e 

se precisar desempatar o meu voto é favorável.” essa foi sua colaboração.Ver. Rodrigo 

Aveiro – essa foi sua fala de hoje; “senhoras e senhores muito boa noite entendo que 

esse voto da CCJ é um voto político e não voto técnico acho sim que é um projeto de 

grande importância mas é um projeto que já tem a legalidade da Constituição Federal 

com o estatuto do idoso para mim isso é mais uma política barata Como já vem sendo 

feito há muito tempo dentro desta casa com a falta de caráter e postura de muitos 

vereadores há pouco tempo coloquei um projeto importante aqui pensando na criança 

que não é menos importante que um idoso ninguém é menos importante que ninguém 

aonde os vereadores do grupinho do 7 votaram contra, porque entende que a legalidade 

não existe dentro do projeto e agora vem com esse projeto Eu acho que o vereador está 

indo nos pulsos mas não tá buscando a informação correta se o idoso chegaram sempre 

tem prioridade e ele sim pode fazer pelo telefone e terá seu horário de atendimento 

então Vereador o senhor busque mais informações verídicas para a população que vem 

dos assistir pois ninguém vem para perder a tempo.” essa foi sua colaboração.Ver. 

Renato Machado – essa foi sua fala de hoje; “senhor presidente, colegas vereadores eu 

apresentei esse projeto Com intenção de trazer melhorias as pessoas de idade e Aqui nós 

temos vereadores com mais de 60 anos que poderão usufruir do projeto para trazer um 

pouco mais de tranquilidade para aquelas pessoas que precisam que tem dificuldade 

com a idade e não podemos tentar aqui e para mim aqui por importa opinião de alguns 

vereadores pouco importa o que eles pensam e não adianta ficar com dor de cotovelo 

querer se posicionar contrário porque tem razão porque o furo aqui é mais embaixo 

querem votar contra avó tem mas assumo seu voto não querem trazer melhorias para as 
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pessoas de idade e para portador de deficiência Não façam mas assumo não tentem 

achar justificativa porque tem um ou dois, Vereador, aqui que tem uma central de 

projetos passa o dia todo consultando projetos em constitucionais dos outros municípios 

que pro visto de origem comparecer todos eles contrárias e aqui eu vou dizer para vocês 

que eu não tenho central de projetos no meu gabinete os projetos são avaliados 

discutido e aquilo que é bom e vem a favor da comunidade são favorável, não é o 

grupinho de 7, cada um tem sua opinião formalizada Agora querer revanchismo porque 

não passou o seu projeto eu não posso falar porque não é o momento projeto que 

contempla algum outro não vamos ter mais responsabilidade e vergonha na cara e fazer 

a coisa certa aqui na pressão não vou levar, se achar que tá ruim vota a contrário 

ninguém estava sendo obrigado a votar favorável vou te encontrar porque eu tenho 

certeza que essa câmera tem vereador que honram seu mandato.” essa foi sua 

colaboração. Aprovado por 7 X 3. PROCESSO Nº 1265/19:PROJ. LEI Nº 049/19 – 

Dispõe sobre a proibição por bares, restaurantes, pizzarias, churrascarias, lanchonetes, 

casas noturnas e similares do Município de Nova Santa Rita, efetuarem a cobrança de 

taxas sobre serviços prestados aos clientes nos respectivos estabelecimentos e dá outras 

providências. Colocado o projeto em discussão:  Ver. Alex Ávila – essa foi sua fala de 

hoje; “Olha eu morro e não vejo tudo dispõe sobre a proibição por bares e restaurantes 

pizzarias churrascarias e lancherias noturnas e similares do município de Nova Santa 

Rita efetuar em cobranças de taxa sobre os serviços prestados, vai rachar uma lenha em 

vereador, e isso é um projeto que se apresente em vez de fazer algo para facilitar a vida 

do próximo e esperar que o senhor fiscalize o Executivo, o senhor vem com um projeto 

desses lamentável.” essa foi sua colaboração. Ver. Jocelino Rodrigues – essa foi sua 

fala de hoje; “senhor presidente, colegas vereadores, sou desfavorável projeto cada um 

dono do seu restaurante ele tem a despesa com seu pessoal ele serve da melhor maneira 

ele paga seus impostos ele investe do seu dinheiro e dentro daquele quadrado daquele 

que ele pagou o que ele construiu ele tem direito de prestar o serviço não vai ser o 

vereador que vou querer legislar sobre uma questão da maneira que ele vai cobrar Cabe 

a mim como cidadão o cliente não voltaram mais lá isso sim mas o cara que investe 

paga seu Imposto e que paga nossos salários e eu simplesmente querer legislar dentro 

do seu estabelecimento ele muitas vezes abrir mão de um patrimônio para investir como 

pequeno empreendedor no nosso município e eu vou criar regra para ele que não vai 

ajudar em nada muito pelo contrário irá limitá-lo já tendo aquela burocracia que é de 

praxe de todo município para abrir algum negócio tudo é burocrático tudo é um monte 

de papel então não contribuirei e Peço aos colegas vereadores que sejam desfavoráveis 

ao projeto.” essa foi sua colaboração. Ver. Paulo Vargas– essa foi sua fala de hoje; 

“senhores vereadores, vereador Rosales tenho muito respeito pelo senhor, pela idade por 

ser tradicionalista por ser um homem que está no segundo mandato respeito 

independente o senhor assumiu como suplente tem todo esse respeito de coração só que 

projetos semelhante a este eu não posso ser favorável se eu for favorável a um projeto 

deste eu serei desfavorável o comércio e é facultado o meu direito como Cidadão em 

pagar uma taxa e ou não entenda isso é facultado o direito do consumidor pagar a taxa 

ou não já é um direito meu porque eu proibiria o comerciante de amputar dentro do seu 

comércio uma taxa que ele se acha por direito em cobrar e se eu quiser pagar eu pago 

então fica aqui meu parecer desfavorável esse projeto porque o nosso comerciante 

merece respeito em fruto disso eu sou desfavorável. Ver. José Rosales– essa foi sua fala 

de hoje; “Agradeço o respeito do vereador Paulinho e é recíproco também ele respeito 

muito até porque o Senhor tem bastante educação quando vem A Tribuna para de bater 

Porque aqui nós debatemos na política não vim com palavrão menosprezando as 

pessoas e quero dizer que o projeto não vem aqui com intuito de prejudicar ninguém na 
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verdade o projeto vem para favorecer a população então não vejo nada demais até 

porque eu sou contra e acredito que a população é contra e como diz o vereador clama 

por isso para que não haja essas gorjetas esse 10% usar mais que são cobrados na Nota 

Fiscal então acredito que esse projeto veio para ajudar a população sim e meu voto é 

favorável.” essa foi sua colaboração.Ver. Mateus Marcon – essa foi sua fala de hoje; 

“primeiro gostaria de dizer que sou desfavorável a esse projeto pois o vereador como 

advogado tivesse lido as leis ele saberia que no Código do Consumidor lá diz que essa 

cobrança é facultativa o cliente pagar ou não os 10% E aí o vereador vem mais uma vez 

aí com um projeto inconstitucional mas como projeto é dele ou Parecer da CCJ é 

favorável, só queria deixar minha explicação.” essa foi sua colaboração.Ver. Renato 

Machado – essa foi sua fala de hoje; “eu tenho aqui que concordar com o vereador Alex 

e dizer que ele tem que se rachar uma lenha mais uma linha de Maricá seco pois mais 

um projeto copiado que fala que no seu artigo 4 que eu fiscalização de ofício com 

prorrogação de terceiro bem como aplicação de penalidade será efetuado pelo órgão 

Procon do município até então eu desconheço que age o PROCON no nosso município 

e lá no parágrafo único continua o PROCON Municipal encaminhar a cópia dá presente 

lei para todos os estabelecimentos comerciais que se enquadram nessa legislação um 

projeto copiado Então vão rachar uma lenha de Maricá.” essa foi sua colaboração. 

Rejeitado por 7 X 3. PROCESSO Nº 1267/19: PROJ.LEI Nº 046/19 – Dispõe 

sobre a criação da “Comenda Destaque Mulher Nova Santa-ritense”. Colocado o projeto 

em discussão: Ver. Antônio Alves – essa foi sua fala de hoje; “venho a tribuna pedir o 

apoio dos colegas vereadores, para aprovação desse projeto porque eu vejo a 

importância para nós prestigiar e incentivar aquelas pessoas que têm uma dedicação 

uma prestação de serviço para o bem-estar da nossa comunidade Aqui estão todos os 

destaques das pessoas que podem ser homenageado como foi lido na justificativa eu 

vejo uma importância do trabalho no dia da semana da mulher nós podemos Inovar 

homenageando 10 mulheres que tem se destacado no município que seja feito isso 

anualmente eu agradeço o apoio de cada vereador.” essa foi sua colaboração. Ver. Paulo 

Vargas  – essa foi sua fala de hoje; “Vereador irmão Toninho acho muito importante 

esses projetos que agregam valores familiares acho de muita importância para nossa 

cidade até acho que tem muito pouco evento na nossa cidade pois há coisas que estão 

carentes na nossa cidade são semelhantes a este Vivi muitos anos em São Jerônimo onde 

lá a vários movimentos inclusive gincanas municipais festividades que são muito 

importantes é um projeto este que tem minha provação não só por isso por essa 

comenda homenagear o sexo feminino. Mas tem uma importância muito grande em 

construção na mulher que deve ter todo nosso respeito.” essa foi sua colaboração. Ver. 

Renato Machado – essa foi sua fala de hoje; “gostaria aqui de dizer que a bancada do 

PTB é favorável ao projeto parabenizar o irmão Toninho pela iniciativa são aqui dez 

mulheres que serão homenageadas anualmente aonde da área sindical da área 

Comunitária área profissional Empresarial assistencial cultural artística esportiva 

política e religiosa em tão importante valorizar esses profissionais então 10 mulheres 

serão homenageados anualmente Este é um belo projeto é um projeto que merece meu 

respeito.” essa foi sua colaboração          Aprovado por unanimidade. PROCESSO Nº 

1324/19: PROJ. LEI Nº 050/19 – Autoriza a   criação   do Programa de 

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

hortaliças e dá outras providências. Colocado o projeto em discussão: Ver. Alex Ávila  – 

essa foi sua fala de hoje; “olha se adornar de um pedaço de terreno baldio para se 

aproveitar para fazer cultivo é brincadeira hein mais uma vez aí o cara se desgastar para 

ouvir um projeto deste melhoria nada só querem invadir o que não é teu aí tu acha que 

vai ter aprovação desta Câmara.” essa foi sua colaboração.Ver. José Rosales – essa foi 
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sua fala de hoje; “eu primeiro quero dizer que meu parece que o vereador não lê 

projetos porque aqui ninguém está propondo invasão de nada o que se propõe que tem 

muitas vezes que se ver pedidos para serem notificados proprietários de terrenos baldios 

para que faça a limpeza porque tem insetos roedores que prejudicam a saúde e muitos 

vizinhos de você tem esse problema então o que eu estou propondo com isso estou 

propondo que se faça um sistema de cooperação onde o cidadão que tem um terreno e 

não é para dar é para ceder para fazer a limpeza e quando ele quiser ele pode pedir de 

volta a Prefeitura de ministração vai conduzir isso vai ter um banco onde as pessoas 

disponibilizarão os terrenos e aqueles que quiserem utilizar os terrenos para produzir 

hortifrútis ou verduras de boa qualidade e sem problemas Esse é o projeto que foi 

apresentado Ninguém está propondo invadir nada e ficar de dono.” essa foi sua 

colaboração. Ver. Jocelino Rodrigues – essa foi sua fala de hoje; “é isso que eu me 

referi há pouco tempo na minha fala pois já existe um projeto na casa ou projeto de 

melhoria projeto germinar inclusive o próprio secretário Marli já me procurou sobre 

meu projeto na questão de entender um pouco mais deste projeto para que se faça o 

cultivo de Hortifrúti já existe o projeto por eu não ser da base do governo o projeto 

acaba não sendo executado e também se a prefeitura quero falar dos terrenos baldios dos 

outros a prefeitura Deve cuidar apenas o que é dela pois é um relaxamento os terrenos 

baldios da prefeitura com mato bicho lixo atirados nem cercar cercaram e querem 

questionar e fiscalizar o do cidadão é uma situação muito delicada primeiro cuide do 

que é seu e depois cobre do outro Peço aos colegas vereadores que sejam desfavoráveis 

ao projeto.” essa foi sua colaboração. Ver. Renato Machado – essa foi sua fala de hoje; 

“senhor presidente comunidade que nos assiste Nossa bancada é totalmente contra esse 

projeto só para começar eu não sei exatamente o número mas o número de terrenos 

baldios da prefeitura que o mato está tomando conta e não é feito nada se fosse um 

projeto para dar exemplo que o poder executivo liberar-se as áreas verdes para fazer 

esse tipo de trabalho teria meu voto mas não aquele cidadão que compra seu terreno e 

muitas vezes é multado e deve se Manter limpo é obrigação do morador não concordo 

com esse tipo de ação e sim se a prefeitura fizesse, por exemplo, criar vergonha na cara 

e mandar se fechar todos os terrenos em todas suas Áreas verdes e Manter limpo por 

que isso não acontece na cidade muitas várias vezes e muitas vezes nem sabe onde são 

E aí querer vir usar terrenos particulares que pagam impostos para fazer esse projeto o 

voto da bancada é consciente e é contrário este projeto.” essa foi sua colaboração. 

Rejeitado por 6 X 4. PROCESSO Nº 1415/19: PROJ. LEI Nº 052/19 – Dá o nome de 

“Johann Hermann Glaus” à praça situada na Rua Primavera, bairro Califórnia e dá 

outras providências. Colocado o projeto em discussão:    Aprovado por unanimidade. 

INDICAÇÕES: Ver. Paulo - No sentido de   que    a    secretaria     competente efetue a 

sinalização indicando a proibição de estacionar na Av. Santa Rita, no trecho 

compreendido entre as ruas Timbaúva e do Açude, sentido bairro/Centro. Em discussão:  

Aprovada por unanimidade. No sentido de   que    a    secretaria     competente estude a 

possibilidade de criar um Fundo Municipal de Segurança Pública destinado à compra de 

equipamentos e aparelhamento da Polícia Civil e Brigada Militar no Município. 

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

efetue a pavimentação da Rua Onze de Abril, no trecho entre a Rua Vinte de Março e 

Rua “A”, bairro Berto Círio. Aprovada por unanimidade. No sentido de que a secretaria 

competente efetue a construção de passeio para pedestres na Av. Getúlio Vargas, entre 

os nº 3830 e 3850, bairro Berto Círio. Aprovada por unanimidade. Ver. Rodrigo - No 

sentido de que o Poder Executivo estude a possibilidade de atualizar e ativar o Conselho 

Municipal de Desporto – CMD, criado pela Lei nº 714, de 01 de outubro de 2004. 

Aprovada por unanimidade. No sentido de que a secretaria competente efetue a 
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instalação de duas novas tabelas de basquete na quadra poliesportiva da Escola Miguel 

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

competente efetue o desassoreamento dos valos e colocação de canos no Beco I da Rua 

Carlos de Souza Pereira, Comunidade Vasconcelos Jardim. Aprovada por unanimidade. 

No sentido de que a RGE Sul efetue a extensão de rede de energia elétrica visando o 

atendimento dos moradores do Beco I da Rua Volta Grande, Comunidade Vasconcelos 

Jardim, bairro Morretes. Aprovado por unanimidade. Ver. Antonio - No sentido de que 

a RGE Sul realize a troca de poste na Rua Ametista do Sul, em frente ao nº 31, bairro 

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

a instalação de placas de sinalização de trânsito com as seguintes orientações: 

“Perímetro Escolar” e de velocidade permitida de “30km/h” a 50 metros de 

aproximação, nos dois sentidos das vias, de todas as escolas do Município. Aprovada 

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

possibilidade para que em frente da Transportadora Trânsito, situada na Estrada da 

Pedreira, nº 1050, bairro Berto Círio, seja criado em parceria com esta empresa, um 

estacionamento amplo, sinalizado e asfaltado, para acomodar o grande número de 

veículos que ali circulam. Aprovada por unanimidade. No sentido de que a Empresa de 

Telefonia OI analise a viabilidade de erguer, o mais alto possível, suas linhas de 

transmissão telefônica que ficam junto aos postes de energia elétrica. Aprovada por 

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

tachões e sinalização em frente à residência nº 627 da Rua “A”, Loteamento Vale Verde, 

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

colocação de rede de escoamento pluvial na Rua dos Bloedow, bairro Morretes. 

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

efetue a colocação de mais 50 canos na Rua dos Bloedow, a partir do nº 3700, bairro 

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

reparos no asfalto da Rua Vilson Xavier, em frente à oficina de bicicleta, bairro Berto 

Círio. Aprovada por unanimidade.  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 a 1ª 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 1ª 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 1ª 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 1ª pauta. PROCESSO Nº 1766/19: 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 1ª pauta. PROCESSO Nº 1703/19:PROJ.  LEI Nº 

060/19 – De autoria do Vereador Rodrigo Aveiro - Revoga o inciso VII, do art. 101, da 

Lei nº 209, de 04 de janeiro de 1995 – Código de Posturas do Município de Nova Santa 

Rita. Dada a 2ª pauta. PROCESSO Nº 1709/19: PROJ.  LEI Nº 061/19 – De autoria 

do Vereador José Rosales - Dispõe sobre a remoção de árvores localizadas nos 

logradouros públicos e propriedades privadas no Município de Nova Santa Rita, que por 

doença ou outro motivo relevante possam vir a ameaçar a integridade física de pessoas 

ou causar dano ao patrimônio público ou privado e dá outras providências. Dada a 2ª 
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pauta. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Não houve explicações pessoais. TRIBUNA 

POPULAR: Não houve. O Presidente agradeceu a todos e com a proteção de Deus e 

em nome do povo de Nova Santa Rita, a senhor presidente encerrou a sessão às vinte 

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

que vai assinada pela Presidente e pelo primeiro secretário. 

 

 

 

 

 

         Vereador Mateus Onuczak Marcon, 

Presidente. 

Vereador Leonardo de Souza Vieira, 

1º Secretário. 

 

 


