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ATA Nº 017/2019 – 14ª SESSÃO ORDINÁRIA – 28/MAIO/2019 – Ao vigésimo oitavo 

dia do mês de maio do ano de dois mil e dezoito na sede da Câmara de Vereadores de 

Nova Santa Rita, realizou-se a decima quarta Sessão Ordinária, do segundo ano da sétima 

legislatura, com a presença de todos vereadores.  Nesse momento a Presidente Mateus 

Marcon, deu início aos trabalhos às dezesseis horas SORTEIO: COMUNICAÇÕES DE 

LIDERANÇAS: PT/ PRB / PDT/ MDB / PTB. GRANDE EXPEDIENTE: Ver.  José 

Rosales / Ver. Antônio Alves / Ver. Ildo Maciel da Luz / Ver. Leonardo Vieira / Ver. 

Rodrigo Aveiro / Ver. Paulo Vargas / Ver. Mateus Marcon / Ver. Jocelino Rodrigues /Ver. 

Alexsandro Ávila / Ver. Renato Machado e Ver. Guilherme Mota. EXPLICAÇÕES 

PESSOAIS: Ver. Ildo Maciel da Luz / Ver. José Rosales / Ver. Renato Machado / Ver. 

Mateus Marcon / Ver. Jocelino Rodrigues / Ver. Alexsandro Ávila / Ver. Guilherme Mota 

/ Ver. Rodrigo Aveiro / Ver. Leonardo Vieira / Ver. Antônio Alves e Ver. Paulo Vargas. 

EXPEDIENTE:  Foi feita a leitura do Boletim nº 017/19. COMUNICAÇÕES DE 

LIDERANÇAS: Ver. José Rosales – Saudou todos. Quero registrar aqui que dia 25 nós 

fizemos um encontro municipal do PT. Um grande encontro onde foram apresentados 

nossos pré-candidatos, vereador Lebrão e o secretário Rodrigo Batistella, que estão 

disputando o espaço para representar o nosso projeto no município. Também registrar que 

teremos a semana do meio ambiente que começa dia 01/06. São importantes atividades 

durante essa semana. Organização da secretaria do meio ambiente, prefeitura municipal 

e demais entidades que apoiam. Amanhã será assinado o início das obras na escola 

Vasconcelos Jardins. Também teremos no dia 30 a inauguração da escola Tiradentes e 

teremos o seminário também. Terceiro seminário da agricultura orgânica, acontece dia 30 

das 8h30 às 13hr no salão Olmiro Brandão. Alguns pontos que precisamos registrar e eu 

não poderia deixar de relatar que alguns meses atrás através de um decreto do governo 

Bolsonaro, foi proibido o desconto em folha dos trabalhadores da contribuição sindical 

dos sindicatos. O TRT4 analisou, várias ações estão tramitando porquê na verdade esse 

governo vem para desmontar o sindicato. Não querem que as entidades representativas 

façam o contra ponto ao governo. Nós que sempre defendemos os diretos dos 

trabalhadores, da organização dos trabalhadores, infelizmente o TRT4 por unanimidade 

decidiram que é legal o desconto da contribuição sindical que esteja registrado em 

convenção coletiva. É o entendimento que nós temos e que o TRT4 também teve, é que 

todos os trabalhadores são representados por o sindicato da sua categoria e, portanto, 

todos tem que contribuir porquê usufrui dos direitos, não somente os sócios. É mais uma 

decisão desfavorável ao desmando do governo Bolsonaro. Ver. Leonardo – Saudou todos. 

Hoje estava assistindo uma notícia, me preocupou bastante. Está sendo encaminhado para 

assembleia legislativa hoje um projeto do governo estadual a respeito das privatizações. 

E gostaria de pedir a todos os vereadores, todos aqui tem uma representação na assembleia 

legislativa. Para pensarem bem, quando esse projeto foi encaminhado para assembleia 

para ver se isso é bom e realmente é bom para a população. Peço que conversem bem 

com seu deputado porquê eu não vejo nada de bom nisso, temos exemplos como a RGE, 

telefonia também é um problema. Então vamos privatizar para pagar mais caro e não ter 

qualidade de serviço. Inclusive hoje eu estava conversando com o pessoal da RGE, 

fizeram um plano de ação, mas eles não querem vir na câmara para nos apresentar esse 

plano de ação, nada mais que a obrigação deles virem aqui na câmara, o qual estamos 

vendo poda precária na cidade que está ficando tudo no meio da rua. A comunidade está 

irritada já com isso, chegam e fazem a poda e depois abandonam ali, ninguém recolhe. 

Temos o bairro Maria José que está precário o sistema lá, tem poste caído, constantes falta 

de energia e a empresa não quer vir aqui dar satisfação desse plano de ação. Ou não né, 

porquê o papel aceita tudo. E gostaria de compartilhar uma frase do Mario Sergio Cortella 

que diz assim: “cuidado com gente que não tem dúvida, gente que não tem dúvida não é 
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capaz de inovar. De reivindicar e não é capaz de fazer nada de outro modo. Gente que não 

tem dúvida é capaz apenas de repetir”. Então gente, vamos ter dúvidas, a dúvida nos leva 

a procurar mais conhecimento. Isso serve para nós. Ver. Alex – Saudou todos. Eu até ia 

declinar, mas pedi ao líder Renato para usar a tribuna só para responder ao vereador Zé 

Rosales, mais uma vez. O Porquê o povo elegeu o presidente Bolsonaro. Não foi para 

tirar nada do sindicato, foi acabar com essa roubalheira que estava no Brasil. Com o 

presidente petista preso, com o vice-presidente também o presidente atual preso, então 

foi para isso que o povo clamou e pediu que tivesse mudança e botassem esses ladrões na 

cadeia. Eu não vi o vereador que é tão defensor da causa, vir nessa tribuna e dizer que a 

prefeita está querendo tirar dois dias que os funcionários da saúde fizeram de greve.  

Querendo descontar e ameaçando os funcionários. Eu quero saber se o dia que teve a 

paralização que ela não compareceu na prefeitura, nem ela e nem o secretario Mário 

Demétrio, se vai ser descontado do salário deles. Por que eles se esconderam o dia todo 

do sindicato que ficou na frente da prefeitura. A prefeita não foi trabalhar naquele dia. Aí 

eu avanço um pouco mais, eu vi uma manifestação num protesto em Porto Alegre, da 

educação. E vi lá a prefeita e seus secretários envolvidos juntos fazendo manifesto e 

apoiando aquele movimento. Aquele dia vai ser descontado da prefeita? Faço essa 

pergunta para o senhor, vereador Zé Rosales. Que é líder da bancada e defende tanto 

nenhum direito a menos dos funcionários. Se o senhor vai exigir em mostrar aqui nessa 

tribuna que teve desconto sim e que esses vereadores na área da saúde que estão lutando 

pelos seus direitos, o senhor sabe disso. Por que dois pesos e duas medidas? E por que os 

vereadores fecham os olhos? Esse vereador não vem só criticar, mas quero que vocês 

sintam como se fossem funcionário e uma administração mesquinha dessa, injusta, 

fizessem isso com o salário de vocês. Iria doer, então se ponha no lugar desse servidor e 

vocês sendo base do governo, sendo amigo da prefeita, defendendo esse governo, sentem 

com ela e peçam pelo amor de Deus que ela realmente faça alguma coisa para ajudar o 

servidor. Não descontem esses dois dias. Porque a senhora foi a Porto Alegre, postou em 

rede social e esse dia da senhora não vai ser descontado. Aqueles funcionários, secretários 

que ganham muito mais do que aqueles funcionários, não vão ser descontado. A senhora 

está sendo injusta, faça o que é correto. Falem ou pelo menos mostrem que estão 

interessados em defender o servidor. Isso que está acontecendo no nosso município é 

lamentável, ver esse governo pisando no servidor. Quem perde com isso é a comunidade. 

GRANDE EXPEDIENTE: Ver. José Rosales – Acho que as manifestações em defesa 

dos direitos, temos que fazer. E acho que nem vereador, nem prefeito, não é proibido 

participar das manifestações. E eu quero dizer que sempre defendi o direto dos 

trabalhadores. Tanto é que na manifestação que teve em frente a prefeitura, eu estava lá 

participando, levando apoio e inclusive ajudando a orientar os meios para que se 

resolvesse esse impasse. Agora, eu estou sempre do mesmo lado, eu sempre estou 

defendendo o direito dos trabalhadores. A questão do desconto, eu não sei se foi 

descontado. O vereador deve ter uma informação, o vereador deveria nessa conversa com 

o sindicato, também informar que na semana passada ele votou para uma indicação para 

fazer banco de horas na prefeitura. Tirar a hora extra dos trabalhadores. Eu não, eu votei 

contra. Eu sempre fui contra. Eu acho que é importante nós nos manifestarmos. Sou 

sindicalista há muitos anos e sempre defendendo o direito dos trabalhadores. Acho que o 

sindicato tem que estar defendendo o direito dos trabalhadores. É assim que temos que 

nos posicionar. Todo e qualquer projeto que venha para tirar direito de trabalhadores, pode 

ter certeza que o vereador Zé Rosales vai ser contra. Ver. Antônio – Saudou todos. Eu 

gostaria de comentar a respeito dos manifestos que houveram final de semana a nível 

Brasil. Acho importante quando a comunidade tem voz ativa e tem prazer e coragem de 

ir para a rua reivindicar aquilo que cada cidadão defende. O povo, a comunidade sempre 
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querem ver melhoras no país, sonha em mudança. Muitas vezes vemos a dificuldade que 

se tem de mudar as coisas no Brasil. Acho que a mudança é importante, um país que não 

prospera que tem milhões de desempregados, isso causa uma doença na comunidade, no 

povo em geral. Acho importante as mudanças serem feitas. Sabemos da dificuldade que 

tem das coisas melhorarem, mas é necessário. A gente vê muitas vezes partidos de centro 

procuram segurar as novas demandas que tem pela frente. E eu acho muito importante 

que as coisas aconteçam de forma mais clara nesse país, onde o povo possa opinar, possam 

ir para as ruas. Eu acredito que passo a passo o Brasil vai mudando para que seja melhor 

para todo cidadão brasileiro. Ver. Ildo – Saudou todos. Gostaria de me deter sobre a 

questão de uma emenda parlamentar dos deputados do estado do RS, dos deputados 

federais que entraram com uma emenda em conjunto para a área da segurança pública. 

Ontem participamos de um evento em Esteio, onde tinham lideranças de todos os partidos, 

trazendo, liberando viaturas para a brigada militar. Com a presença do governador do 

Estado, vice-governador, enfim. Nós recebemos uma emenda do deputado Marcon que 

foi aqui para o nosso município. E eu lá vendo a felicidade dos prefeitos recebendo as 

viaturas. Onde nós também, o Marcon destinou a viatura aqui para a Capela de Santana. 

Que vem de encontro a população em serviço da brigada militar para mais segurança no 

nosso município. De forma especial como da bancada do PT, gostaria aqui de agradecer 

em nome do gabinete do deputado Marcon, essa emenda que está aqui já essa viatura. Ver. 

Paulo – Saudou todos. A polemica em cima de uma indicação minha semana passada, 

tem se estendido por duas sessões. Hoje até pensei que nem iria falar, na semana passada 

até saí antes de terminar a sessão. Em virtude de não dar resposta porquê achei que havia 

um equívoco de votação. A gente não tem consciência do que faz. Os colegas, alguns 

votaram contra uma indicação de banco de horas. Pois bem, esse servidor público há 25 

anos, se a prefeitura fosse me pagar as horas que me deve, eu ficaria um ano em casa. E 

isso é verdade. Não entrei na justiça, teria esse direito, estou pensando ainda o que vou 

fazer. Em virtude de ter carinho pelo meu trabalho e carinho pelo município. A indicação 

que eu fiz não era para que fosse trocada a hora extra remunerada por banco de horas e 

sim que houvesse uma possibilidade do servidor não sair no prejuízo, o senhor deveria 

ter lido a indicação, de que não recebendo hora extra porque a prefeitura sempre alegou 

para nós funcionários que não tinha dinheiro. Inclusive, quando a prefeita pegou a 

prefeitura, não tinha dinheiro para pagar os funcionários. E os funcionários trabalhavam 

de graça. Muitos dos servidores não recebiam hora extra e passam do seu horário. Em 

virtude disso que eu pedi que houvesse uma regulamentação, que nós tivéssemos nossas 

folgas, inerente as horas excedidas. O senhor deveria ter lido, achei que o senhor era um 

advogado para poder ler o que estava no enunciado da minha indicação. O senhor induziu, 

inclusive, outros vereadores que levantaram, mas ainda sim minha indicação foi aceita. E 

como caso aqui é o mesmo assunto, servidor público. Me solidarizo também aos 

servidores que vão ser descontados dois dias por direito de greve. Lembro eu, muitas 

vezes lá no ABC paulista, o presidente que está preso subindo em cima de caminhão e 

convocando greve. Brigando em prol dos trabalhadores. Discursos vazios, sem ter 

condições mínimas de defender uma causa quando tem essa causa para ser defendida. 

Não defendem se dizendo partido dos trabalhadores. No entanto, na hora que precisam 

amparar o servidor, amparar o trabalhador, sou isento, não é comigo é com a prefeita. Na 

hora que o sapato aperta que tem que defender a causa do trabalhador, é indo no gabinete 

da prefeita. Por que vocês são situação e defender um funcionário porque ele é a mola 

propulsora que faz esse município andar. Não é o executivo, não é o legislativo. É o 

funcionário que vai abrir vala, que vai trabalhar nas ruas, é o funcionário da área 

administrativa, é um funcionário dentro de um posto de saúde que atende a comunidade. 

Mil duzentos e noventa e oito até o mês passado era nosso salário, de técnico de 
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enfermagem e motorista. Aí descontar dois dias de trabalho por que houve uma 

reivindicação? Estão diminuindo a insalubridade desse pessoal, isso é injusto, é imoral, 

pode ser até legal porquê quem manda no executivo são as leis. Fica aqui minha 

contribuição Zé Rosales, o senhor foi muito infeliz nessa votação. Obrigado. Ver. Mateus 

– Saudou todos. Eu ia até deixar de vir na tribuna, mas depois de ouvir, ter que escutar 

aqui vereador falando de manifesto a favor da reforma da previdência. A favor do 

desmonte da educação no Brasil. Que eles foram lá e arrancaram a faixa, vereador Irmão 

Toninho. Arrancaram a faixa que era por mais educação, rasgaram. É inacreditável ouvir 

isso aqui. E ele ainda vem dizer dos deputados de centro. Eu quero avisar esse vereador 

que os deputados de centro lá em Brasília só vão votar a reforma da previdência, se a 

aposentadoria especial dos deputados não tiver na reforma. Foram os primeiros a dizer 

isso. Eles querem tirar direito dos trabalhadores, tirar direito dos mais pobres, mas não 

querem mexer nos deles. Enquanto partidos de esquerda são favoráveis a retirada da 

aposentadoria especial deles, os de centro querem só exterminar com o direito dos 

trabalhadores. E não venham com esse papo que vai gerar mais emprego com essa 

reforma. Vocês falaram que a reforma trabalhista iria gerar mais emprego, mas gerou mais 

desemprego no Brasil. É lamentável ter que ouvir isso aqui. Quero dizer que a reforma é 

para tirar direito dos mais pobres, como foi a reforma trabalhista que não vai aumentar o 

emprego no Brasil e vai aumentar mais o desemprego e ainda mais a pobreza. Só para tu 

ter noção vereador Irmão Toninho, a capitalização que eles querem fazer essa reforma da 

previdência e mais os 60% dos países que tem a capitalização da reforma da previdência 

deu errado. Inclusive, o Paulo Guedes que está fazendo a reforma, já fez no Chile, lá os 

idosos estão se matando porque não conseguem nem pagar as costas ou ter dinheiro para 

remédios. E ainda tem que escutar isso de um vereador. Ver. Jocelino – Saudou todos. 

Quero falar sobre a situação das nossas estradas do município. Muitas vezes acham que 

nós vereadores não cobramos o executivo. Nós cobramos sim e cobramos diariamente. E 

é lamentável para nós que andamos nas estradas de chão ver a situação que elas se 

encontram. Parece que secretario acha que uma estrada de chão é uma lavoura. Que 

muitas vezes só passa máquina e não existe brita. Não existe planejamento. Pergunto aos 

colegas, que na sua maioria foram lá ver a situação, entendemos a quantidade de chuva e 

que todo ano terá, mas a situação que está o Porto da Farinha. Nem a pé não dá para andar 

lá de tão ruim que está. Itapuí, estrada nova. Tem cidadão lá que 6hr da manhã necessita 

de um ônibus e esse ônibus não vem porquê tem uma carreta atolada lá. Desde a noite 

anterior. Onde a prefeitura para auxiliar é só a partir das 8hr da manhã. Deixa quantos 

cidadãos atrasado no emprego, ônibus voltando, pessoas passando por cima de cerca 

dentro de pátio para poder chegar até uma parada. A qual o ônibus não irá vir, para tentar 

uma carona para poder vir trabalhar. Olha nossa situação na Deoclécio Rodrigues, já foi 

licitado em janeiro, devido a um erro, um problema de uma questão de licença, logo será 

iniciado 1km e 100. Mas é preciso que no verão libere essas valas. Faça a limpeza, faça a 

manutenção dos bueiros. E é preciso no inverno, como não pode estar passando máquina 

para não criar lodo e barro, se coloque brita. Mas para isso precisa fazer um planejamento. 

Se não é só uma despesa de funcionário com uma máquina tapando um buraco com outro 

buraco. Essa semana esteve aqui o senhor Alcemar da rua São Paulo. E disse que não 

aguenta mais barro na casa dele. E durante dois anos eu faço visita, já falei diretamente 

com a prefeita, pode citar o meu nome na tribuna, da qual os moradores iriam ter uma 

contrapartida e a prefeitura iria auxiliar na pavimentação no restante da São Paulo. E até 

agora ficou só na promessa. Esse morador disse que pode citar o nome dele, ele mesmo 

foi no gabinete, conversou com a prefeita e até hoje nada. Pessoal da rua da igreja, rua 

dos Pinheiros, que situação lamentável. Nós temos que parar de olhar um pouco para o 

governo estadual e federal e vamos dar uma analisada aqui no nosso município. Não dá 



 
 
ATA 017/2019                                                                                                                                                                                                                                                                      5/10 

mais para ir num posto de saúde, o médico reclamando de um ar condicionado que faz 

um ano que está aguardando a manutenção. Se pendurando em porta para tentar fechar 

para ter um atendimento privado com o paciente.  Porque falta uma mola. Entendo que o 

novo secretário é um secretário interino, mas um ano. Ele não está há um ano. É preciso 

que o executivo converse melhor com seus secretários, a cobrar mais. Ver. Alex – A 

semana passada falei na saúde e hoje volto a falar na saúde. Teve quatro vereadores que 

defenderam quando eu falei na área da saúde e hoje venho falar de um aparelho tão 

importante que já vai fazer um mês que a ambulância não tem. Então vai ser para mostrar 

para vocês a gravidade do problema. A rose vai passar, aquilo é uma ambulância que faz 

o atendimento para 27 mil moradores. Aquela ambulância está quase um mês sem o 

aparelho de choque para salvar vida. A pessoa que está infartando, para fazer a pessoa 

reanimar e a ambulância de Nova Santa Rita não tem. Aí a oposição quer fazer 

politicagem. Eu fui na quarta-feira no posto de saúde, conversei com o enfermeiro chefe, 

me atendeu muito bem lá e ele disse “vereador, eu estou cobrando do secretário 

providencia, já faz mais de duas semanas, a ambulância não pode ficar sem esse aparelho. 

Não vou pôr na rede social, mas vou te dar até sábado, conversa com o secretario”. 

Infelizmente, hoje eu voltei lá e a ambulância continua sem o aparelho. Que descaso dessa 

administração. Agora a Rose botou ali, aquilo é um macacão do socorrista. O socorrista 

tem um macacão que foi dado há quatro anos. Foi tirado o número do calçado deles para 

dar uma bota de chuva e uma bota para eles fazerem a emergência. E até hoje não foi 

dado. Essas são as condições que aquele pessoal que trabalha na saúde merece? E aí a 

gente escuta a prefeita dizer que quer descontar e tirar o direito deles. E vocês vereadores 

que vem aqui para defender o povo, acham que esse vereador está errado? Está ali ó, esse 

aparelho é para salvar vida, está ali o relatório de aparelho. O aparelho mais caro custa 6 

mil reais. O mais caro. E o nosso município há um mês não compra. Que esse vereador 

foi lá e buscou 125 mil para custeio na área da saúde. Poderia ser comprado, dois ou três 

aparelhos. As outras ambulâncias, aí vou dizer para o vereador Guilherme, que eu sei que 

o senhor faz parte da secretaria de esportes que fazem a cobertura dos esportes, aquela 

ambulância também não tem esse aparelho. Que é de extrema necessidade. Um atleta do 

senhor dá uma ameaça de infarto, essa ambulância está lá para dar os primeiros socorros 

e não tem também esse aparelho. Olha a gravidade, são 27 mil habitantes. Esse vereador 

está falando bobagem? Aqueles funcionários cobram, pedem e infelizmente são 

ignorados pelo secretário. E agora botaram um secretario que não entende nada da pasta, 

vai ajudar no que para o desenvolvimento da nossa cidade? Que caos que está nossa saúde. 

Não tem pediatra no posto de saúde. Não tem um médico para fazer o pré-natal das mães 

que estão gravidas. Que ponto que a gente chegou. Uma mãe ir lá fazer o pré-natal com 

o enfermeiro ou com o clinico geral. Por que ela só tem direito a um atendimento na sua 

gravidez. Ver. Renato – Saudou todos.  A proposta do executivo é que a educação vai 

pagar os dias dos professores e os auxiliares da educação, vão pagar os dias letivos, mas 

que será descontado dos servidores aproximadamente em torno de 30 funcionários que 

participaram da greve, será descontado os seus dois dias de trabalho. Mais uma vez estão 

querendo dividir a categoria. Porque o número de professores é grande no município, 

então vamos ficar de bem com os professores e vamos pisar no pescoço do servidor. 

Servidor aquele que limpa as ruas, que corta grama, que enterra os entes queridos no 

cemitério, que já foram prejudicados com a insalubridade. Esses abriram a boca e 

tomaram um cala boca. Nós acreditamos que ainda anão tenha saído o novo laudo dos 

professores, mas apontam que esse mês vão descontar já em represália aproximadamente 

30 servidores. Vão descontar os dois dias de trabalho. Que gente maldosa e se dizem ao 

lado do povo. Que desigualdade, se todos são servidores. Mas criminosamente e aqui eu 

quero ver que uma coisa é falar, outra é fazer. Eu quero ver a posição de cada um dos 
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colegas vereadores, se vão ter cabelo no peito para convocar esse tal de Mário Demétrio 

e discutir isso que estão sendo prejudicados. Aí vão ter meu respeito, porque vir na tribuna 

mentir e dizer bobagem, inverter fatos para jogar um contra o outro, aí é fácil. Nessa casa 

já estou vendo que tem vereador sem caráter. Melhor, suplente de vereador. Portanto, uma 

coisa é dizer que está do lado do servidor, a outra é realmente estar. Nós entendemos que 

foi criado uma discussão desnecessária com relação a indicação do vereador Paulinho. 

Porque só quem não sabe, que o estatuto do servidor só pode pagar 50hr mensais. E 

muitos trabalham mais do que isso. Essa possível proposta de uma indicação que não tem 

valor nenhum nessa casa como as demais indicações. Que é para enganar bobo, para 

encher uma página no jornal estação, para sair na mídia dizendo que está fazendo. Nós 

precisamos sim respeitar os servidores e eu peço aqui seu presidente, o senhor que é 

defensor do povo, que seja montado uma comissão nessa casa e seja conversado com a 

prefeita e o secretario Mário Demétrio. Por que a desigualdade dos servidores? É para 

dividir a categoria? É isso que querem? Forçar com a represália em cima dos servidores. 

Não tenho nada contra os que tem que pagar os dois dias, que não trabalharam. Que nem 

vai ser feito os dias do ano letivo, serão recuperados esses dois dias dos professores. E os 

outros 30 servidores que vai ser cortado e já prometem cortar nesse mês? Até quando vão 

baixar o chapéu e vão aceitar ameaças dessa prefeitinha que acha que é dona da cidade. 

O ano que vem ela está indo embora graças a Deus. E nós vamos continuar aqui, os 

servidores vão continuar e muitos vereadores que tapam o sol com a peneira, final do ano 

que vem vão estar aqui, no ano seguinte não. E “a, não me reelegi”, não se reelege porquê 

são contra o povo. Vamos criar moralidade nessa casa e defender os servidores com 

igualdade. Os demais servidores também não podem perder seus direitos, o que é para 

um é para todos. Senão fico com vergonha mais uma vez de ser vereador dessa cidade. 

Porque vão olhar para uns e outros não. Eu conto e acho que essa casa ainda tem alguns 

bons vereadores que estão preocupados com essa comunidade. Quero deixar meu repudio 

aqui, a essa prefeitinha que está dividindo a categoria dos servidores. Mas ela não vai 

conseguir. ORDEM DO DIA: Requerimento do Ver. José Rosales – No sentido que 

seja incluído na Ordem do Dia da Sessão Ordinária da presente data um Requerimento. 

Acatado. REQUERIMENTO: No sentido de que o “Grande Expediente” da Sessão 

Ordinária prevista para o dia 04 de junho próximo seja destinado para Homenagem do 

Meio Ambiente.  Aprovado por unanimidade. INDICAÇÕES: Ver. Ildo - No sentido de 

que a secretaria competente efetue roçada e patrolamento no Beco Florida, bairro Caju. 

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

efetue a pavimentação com PAVS na Rua Dez de Novembro e Rua das Hortênsias, bairro 

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

pavimentação das seguintes vias: Rua Maria Rita, Estrada Porto da Farinha, Estrada 

Boqueirão do Caju e Rua “G” do Loteamento Maria José, bairro Caju. Aprovada por 

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

recapeamento da pavimentação asfáltica, ou fresa asfáltica, e a compactação com rolo, no 

restante da Av. Santa Rita, a partir do trevo no sentido bairro Caju até a parada vinte. 

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

efetue o recuo do meio fio, criando vagas de estacionamento na Av. Getúlio Vargas, entre 

o Mercado Polo e o Mercado Ideal. Aprovada por unanimidade. No sentido de que a 

secretaria competente efetue recapeamento da Rua da Areia, entrada do bairro Berto Círio. 

Em discussão: Ver. Jocelino – Essas duas indicações sobre aquela questão entre o 

mercado ideal e mercado polo, ali nós temos a única lotérica do bairro. Final de semana 

fica horrível, não tem mais como transitar. É uma rua comercial, há veículos dos dois 

lados da pista. Passa ônibus, passa carreta e está perigoso para o cidadão, está perigoso 

para o motorista. Já que não há calçada para o pessoal transitar, pelo menos faça recuo 
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para estacionamento para que a avenida fique com acesso livre. E a segunda indicação é 

a questão da rua da Areia. Aquela rua que faz retorno por baixo da ponte ali. Pelo menos 

dar uma cara nova naquele bairro ali. Aquele bairro está atirado as traças, pelo menos 

consiga resolver a entrada, tapar aqueles buracos   Aprovada por unanimidade. Ver. 

Leonardo - No sentido de que a Corsan realize o conserto da pavimentação da Rua “A” 

do Loteamento Maria José, em frente ao nº 270. Aprovada por unanimidade. No sentido 

de que a secretaria competente efetue a construção de uma parada com cobertura na Av. 

Santa Rita, sentido bairro/Centro, próximo ao acesso da Rua do Ipê, Centro. Aprovada 

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

pavimentação com asfalto ou PAVS na Rua Jardim, bairro Morretes. Aprovada por 

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

colocação e reparo da tampa do bueiro em frente ao nº 682 da Rua Amilton da Silva 

Amorim, bairro Sanga Funda. Aprovada por unanimidade. No sentido de que a secretaria 

competente efetue a instalação de uma parada no sentido bairro/Centro, na Rua Amilton 

da Silva Amorim, em frente ao Condomínio Açorianos, bairro Sanga Funda. Aprovada 

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

recapeamento asfáltico e revitalização da Av. Santa Rita, no trecho compreendido desde 

as proximidades da Madeireira Wagner até o trevo de acesso à Estrada da Pedreira. 

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

recapeamento asfáltico e revitalização da Rua dos Marinheiros, bairro Califórnia. 

Aprovada por unanimidade. Ver. Guilherme e Ver. Antônio - No sentido de que a 

secretaria competente realize ação no bairro Morretes para recolhimento de materiais 

eletrônicos. Aprovada por unanimidade. PAUTA: PROCESSO Nº 689/19: PROJ. LEI 

Nº 022/19 –   De autoria do Vereador José Rosales - Institui no Município de Nova Santa 

Rita a Política Municipal de Proteção aos Direitos das Pessoas com Transtorno do 

Espectro Autista e dá outras providências. Dada a 1ª pauta. PROCESSO Nº 713/19: 

PROJ.   LEI   Nº   017/19 –   De autoria do Poder Executivo - Autoriza o Poder Executivo 

Municipal a aprovar o Condomínio Residencial de Lotes de 20 (vinte) HA. Dada a 1ª 

pauta. PROCESSO Nº 647/19: PROJ. LEI Nº 021/19 – De autoria do Vereador 

Rodrigo Aveiro - Cria o “Dia de Passe Livre” no Sistema de Transporte Coletivo de Nova 

Santa Rita e dá outras providências. Dada a 2ª pauta. EXPLCAÇÕES PESSOAIS: Ver. 

José Rosales – Eu me considero vereador atuante e sempre presto atenção naquilo que é 

apresentado nessa casa e naquilo que é votado. Portanto, eu queria esclarecer para o 

vereador Paulinho que eu li sim a sua indicação. Embora os vereadores digam que 

indicação é qualquer coisa, que não serve para nada. Eu não acho que indicação não serve 

para nada. Eu li muito bem e se por ventura a administração elaborar um projeto nesse 

sentido criando banco de horas, eu serei contrário a esse projeto. Até porque sou 

sindicalista, tenho minha ideologia e sempre fui contra banco de horas. Sou metalúrgico 

e sempre batemos contra o banco de horas. “A administração anterior deixou o município 

sem recurso para pagar hora extra”, não, aí é problema da má administração que 

antecedeu a Margarete. Onde o PT entrega o governo, como o governo Tarso Genro 

entregou, pagou em dia suas obrigações, pagou os trabalhadores em dia até o outro 

momento que teve lá. No primeiro mês já faltou recurso e até hoje falta recurso. Aliás, 

estão tentando vender o patrimônio da população para talvez fazer os investimentos como 

já fizeram ano passado com a CEEE. Agora aqui no município, eles dizem que o PT pegou 

o município quebrado e aí fez o município crescer. Será que esse partido administra tão 

mal? Me parece que não. E quero dizer vereadores, se não tivesse sindicato para defender 

os trabalhadores, eu divido que teríamos direitos. Porque mesmo com a ditadura militar 

os direitos dos trabalhadores evoluíram. E foi através da luta sindical de organização dos 

trabalhadores. Decimo terceiro, 1/3 a mais de férias, redução de jornada. Se isso não foi 
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luta do sindicato, pelo amor de Deus. Foi o Getúlio Vargas que fez a CLT e lá tinha férias 

não remuneradas. As férias não eram remuneradas e eram 15 dias. Agora, me parece que 

o PTB, respeitamos Getúlio Vargas, criou as leis trabalhistas. Tem que respeitar o trabalho 

do movimento sindical que evoluiu nas conquistas dos direitos dos trabalhadores. Isto 

tem que ser respeitado e o sindicato vai estar sempre na luta em defesa dos trabalhadores.  

Ver. Renato – Cada um vive num planeta, como se diz. Queria me reportar sobre a falta 

de planejamento desse município. É uma vergonha uma pasta quando não tem 

planejamento. Coisa simples, dependendo de secretaria é mais complicado. Mas eu quero 

falar aqui das estradas do município onde tem chão batido e onde tem asfalto que é só 

buraco. É uma vergonha. E hoje eu fiz um pedido para sete ruas de Morretes. Mas tem 

mais, tem a rua do posto de saúde que botaram meio metro de brita. Umas ruas que 

passaram a patrola num período que ainda não é inverno ainda, que é o período do nosso 

outono, um período chuvoso. De ir para dentro de um bairro desorganizado onde não tem 

brita no pátio, onde não tem saco de asfalto para tampar os buracos. Ir lá tirar foto com o 

meio fio que foi pintado, tudo bonito, tudo arrumadinho. Estão tirando o povo para bobo, 

mas o povo não é boto, é mais inteligente do que pensam. Quando vai para Morretes, os 

trilhos do trem estão destruídos, vão deixar destruir primeiro para depois reconstruir. 

Chega na frente do Barão ali em direção ao centro do bairro, é buraco dos dois lados. O 

que era um buraco pequeno hoje está uma panela, chove e enche de água. Mais na frente 

na Assembleia de Deus, não tem como passar, tem três buracos enormes lá e qualquer 

hora vai dar um acidente. Que falta de planejamento. Quando uma secretaria não tem brita 

no pátio, quando a secretaria não tem asfalto para tapar os buracos. É melhor fechar então, 

dizer que não tem condições. A rua das Flores é um exemplo em Berto Círio também, é 

só buraco. A rua da Areia horrível também. A rua Esmeralda, rua Safira, rua Rubi, rua 

Diamante, rua Ametista, é só barro na canela. Nós entendemos que é preciso melhorar a 

situação desse povo que paga os impostos. E porque funcionam alguns setores da 

secretaria? Eu quero deixar um exemplo, a iluminação pública do município que a gente 

faz o pedido e logo dentro do possível é feito um cronograma e é executado o trabalho. 

Quando se quer fazer as coisas bem-feitas se faz. É pago, mas se tem um atendimento 

adequado. Nós que pagamos. Até então a prefeitura não está fazendo mais que a obrigação. 

Mas da mesma forma que pagamos iluminação pública, pagamos IPTU também. E é dado 

o mínimo de atenção para a comunidade. É muito fácil querer defender aqui ou ali, 

desvirtuar as situações para dizer que a culpa não é minha, que o país depende disso, 

depende daquilo e tem um pacote de reformas. Quem votou no Bolsonaro sabia, aprovou 

que teria que fazer as reformas. Os gafanhotos destruíram o país. 16 anos só destruindo e 

não vai ser o governo do Bolsonaro que vai consertar toda essa irregularidade que tem no 

nosso país. Mas tem intenção de fazer sim. E o Brasil já mostrou nas ruas que continua 

apoiando-o. Não adianta agora ficar remoendo a derrota aqui porque quanto mais mexe 

mais dói. Deixa o homem trabalhar. Tem cinco meses de governo, os gafanhotos ficaram 

16 anos, destruíram e agora querem que recupere a imagem do país em menos de meio 

ano? Pelo amor de Deus, pouca vergonha. Ver. Jocelino – Fazer uma pequena simulação. 

Eu vejo o governo, vejo a política como uma corda reta. Da qual depende de quem pega, 

para quem você da sua autorização para trabalhar com essa corda, geralmente o vivente 

pega e começa a dar nó. Muito nó, durante muito tempo do qual tu não consegues trilhar. 

E depois vem um governo que puxa essa corda. Do qual ele tenta desfazer o nó em 

pouquíssimo tempo. E ele não consegue desfazer esse nó. E no momento em que o povo 

brasileiro era para apoiar, não basta só ir para rua, não basta ir só para o facebook. Tem 

que acreditar, tem que ter amor a pátria, a sua cidade. Tem que ter amor ao seu estado, 

tem que somar e cada um fazer a sua contribuição. É um momento de refletirmos, de 

desfazer esse nó e fazer o Brasil trilhar novamente. Mas não será nós 11 vereadores aqui 
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discutindo, enquanto mais de 500 deputados discutem lá. Temos muito caminho ainda a 

trilhar antes de chegarmos até lá para fazer esse tipo de conversa. Na questão da saúde, 

quando eu trabalhava na saúde e me lembro que na época foi comprado o DEA, tinha 

uma ambulância e até de certa forma me espanta essa questão de não ter ali. Porque a 

ambulância que veio através de uma emenda parlamentar ano passado, que era para estar 

lá no Berto Círio, a contrapartida do município foi equipar essa ambulância. E quanto a 

questão do uniforme daqueles funcionários, realmente faz muito tempo que esses 

funcionários solicitam. Muitas vezes esses mesmos funcionários chegam em um local e 

as pessoas acham que não são bem atendidas, acham que as pessoas que estão ali não são 

capacitadas. Mas o mesmo motorista que faz o atendimento na ambulância, é o mesmo 

motorista que da capacitação na SAMU em Canoas. Da qual quando vem, faz o 

acolhimento aqui no município e o pessoal acha bom. É a mesma pessoa. Temos que rever 

esse tipo de coisa. Devemos dar uma atenção para o pessoal da saúde. Mas uma atenção 

levada a sério. Reunião eles já estão de saco cheio. Faz 2, 3, 5 anos, “não dá”, “vamos 

ver”. Trocou secretário, trocou secretaria, isso não resolve mais nada. Todo mundo está 

de saco cheio, ninguém quer participar mais de reunião. E não estou falando na questão 

de partido, todos tem problema. Mas o cidadão está querendo pessoas com 

posicionamento. O cidadão tem a rede social para poder buscar um pouco mais de 

educação. Algumas fake News, mas eles têm assunto para debater e o cidadão do 

município quer ouvir projetos. Essa discussão sobre qual partido vai ser o próximo 

prefeito, quem é o nome mais forte, pessoal quer ver projeto para a cidade. Vamos ter um 

pouco mais de compromisso para a próxima geração. Ver. Leonardo – Eu já sou a favor 

de privatizar o executivo e legislativo porque essas indicações que hoje tem esses super 

salário dentro de órgão públicos são indicações políticas. Judiciário. Olha a quantidade 

de processo que tem e não se julga esses processos. Não existe uma cobrança. Aí quando 

se fala em descontar do funcionário público também acho errado. Penso que temos que 

humanizar o atendimento, seja com funcionário público, seja com o contribuinte. Nós 

temos que ter essa união. Se não tiver humanização não funciona. Independentemente de 

quem vai estar daqui 1, 2 anos no executivo, se não houver essa humanização, eu penso 

que não tem fundamento. O queremos ser? Monarca ou súdito? O monarca que está lá 

somos nós que botamos. Termos uma arma muito poderosa que é o título de eleitor. Então 

não adianta ficarmos debatendo aqui se quando chega na hora de escolhermos se vai pelo 

que? Pelo slogan fraudulento, por uma campanha mentirosa. Temos que ter discernimento. 

Porque não somos só nós, tem todo um futuro. Até convoco os vereadores a estar 

chamando o Mario Demétrio, sem problema nenhum. Precisamos de esclarecimento. Se 

a greve era legitima não pode ter esse desconto. Ver. Antonio – Saudou todos. Eu falando 

numa manifestação que foi pacifica que todos poderiam elogiar. Independentemente do 

que as pessoas pensam e vão para rua, nosso país recebeu pessoas de muitas nações e com 

isso as pessoas pensam de forma diferente, é um pais laico, é um país democrático, as 

pessoas tem direito de opinar, mas parece que o vereador acha que só o grupo dele que 

pode se manifestar e opinar nesse país. E já saiu criticando o Chile, uma nação que tem o 

território pequeno, uma nação desenvolvida que tem qualidade de vida. Se fossemos falar 

de política errada teríamos que falar da Venezuela que era o país mais rico da américa 

latina e por causa de uma política errada, o pessoal está passando fome. Por que não 

falamos de Cuba que era uma ilha rica e que hoje por causa do regime o povo está 

oprimido, sem ter direito de opinar. Vamos falar da Coreia do Sul que é um país aberto e 

tem qualidade de vida, mas tem um regime de um governo majoritário. E eu nem me 

expressei a respeito da reforma da previdência. Não falei isso aqui, mas eu acredito que 

todos os governantes pensaram em reforma da previdência. Eu via o ex-presidente Lula 

falando da necessidade da reforma da previdência. Vi a ex-presidente Dilma também falar, 
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mas agora que é outro governo está tudo errado. Eu acho que todas as leis devem ser 

aprimoradas e não é só um pensador que tem ali. Ali tem todos os deputados federais de 

todos os segmentos de todos os partidos. Ali tem senador de todos os partidos. Acredito 

que ali ninguém vai fazer e aprovar de forma leviana. Temos que ter a convicção de falar 

para os outros o que é correto, o que é justo. Independente de que partido tu é. Vai ser 

passado pelo senado, pela câmara de deputados e acredito que é o mais correto para o 

Brasil e a nossa necessidade para que o Brasil possa se desenvolver. Ver. Paulo – É uma 

honra novamente poder fazer parte da tribuna e poder falar a voz do povo. Não a voz que 

o povo quer ouvir, a voz que o povo acredita. A voz que o povo realmente investiu o seu 

voto lá em 2016 e botou esses vereadores aqui. Alguns não se elegeram como o vereador 

Zé Rosales, hoje está aqui como suplente, não atingiu a votação necessária, mas através 

dos conchavos hoje está aqui nessa casa graças a Deus. Que Deus te abençoe na tua 

caminhada futura. Com relação ao DEA, o desfibrilador. Nessa última ambulância 

infelizmente estragou, acho que em breve se Deus quiser nós vamos ter a manutenção ou 

a compra desse aparelho. Com relação aos uniformes, realmente vergonhoso. O qual eles 

merecem, através da qualificação profissional que eles têm, trazem isso de muitos anos 

através de conhecimento para salvar uma vida. E pergunto a todos o que vale uma vida? 

Um desfibrilador. Um desfibrilador externo automático. Aquilo que tu botas no peito e da 

um choque para teu coração voltar a bater e tu voltar a vida. Em cima desse aparelho se 

cria a vida novamente. Tu reanimas uma vítima de um infarto de um acidente, de uma 

parada cardíaca. Com relação aos EPIs, os meus colegas que trabalham na área da saúde 

são carentes desde sempre. A valorização do servidor público no que se diz valorização, 

em 2012 com muito orgulho eu sai as ruas como candidato, faltou 48 votos, fiquei como 

suplente. Na causa e das propostas da prefeita professora Margarete Simon Ferretti, do 

vice-prefeito amigo César do banco, ambos servidores públicos que tem um legado dentro 

do seu coração, o serviço público. Que sempre fizeram por alguém. A professora 

Margarete dentro de uma sala de aula trabalhando arduamente conquistou sua 

aposentadoria. O César dentro de um banco, Banrisul, trabalhando arduamente para 

conquistar sua aposentadoria e hoje eu me deparo com dois servidores administrando 

nossa cidade, indo contra os servidores. Isso me deixa muito triste. Tirar direitos, dar falta, 

perseguir servidores. Com relação a reforma trabalhista. Que também está vindo aí junto 

a reforma previdenciária. O porquê de tanta resistência as mudanças. As mudanças se 

fazem necessárias para o crescimento humano, para o crescimento de uma nação. Lembro 

que Getúlio Vargas quando criou a CLT, o código de lei trabalhista, foi fundamentado na 

necessidade de 1945, quando ele assumiu. A partir daí o mundo evoluiu muito, eu digo o 

mundo e não só o Brasil. E nós temos que nos adequar a isso. Nosso ex-presidente Lula 

também falava muito em reforma trabalhista. Não só em reforma trabalhista como na 

previdenciária. Obrigado. 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 cinco minutos. Nada mais havendo a tratar, 

sendo que os discursos de uso da tribuna constam em arquivo digital em anexo, foi lavrada 

a presente ata, que vai assinada pela Presidente e pelo vice-presidente. 
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