ATA Nº 015/2019 – 12ª SESSÃO ORDINÁRIA – 14/MAIO/2019 – Ao decimo quarto
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 primeira 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: MDB/ PDT / PTB/ PRB / PT. GRANDE
EXPEDIENTE: Ver. Guilherme Mota / Ver. Jocelino Rodrigues / Ver. Ildo Maciel da
Luz / Ver. Rodrigo Aveiro / Ver. Mateus Marcon / Ver. José Rosales / Ver. Paulo Vargas /
Ver. Antônio Alves /Ver. Alexsandro Ávila / Ver. Leonardo Vieira e Ver. Renato
Machado. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Ver. Renato Machado / Ver. Paulo Vargas /
Ver. Rodrigo Aveiro / Ver. Alexsandro Ávila / Ver. Ildo Maciel da Luz / Ver. Antônio
Alves / Ver. José Rosales / Ver. Leonardo Vieira / Ver. Guilherme Mota / Ver. Mateus
Marcon e Ver. Jocelino Ávila. EXPEDIENTE: Foi feita a leitura do Boletim nº 015/19.
Ver. Leonardo – Solicitou a inclusão de uma Moção e Um Pedido de Providencia.
Acatado. COMUNICAÇÕES DE LIDERANÇAS: Ver. Guilherme – Saudou todos.
Na noite de sexta-feira, colega vereador Irmão Toninho, reuniram-se na sede provisória
do MDB, o movimento democrático brasileiro e o partido republicano brasileiro, hoje,
republicanos. Para traçar ideias para conversar e, acima de tudo, para convergir. A
história do MDB de Nova Santa Rita se faz desde as primeiras eleições, entretanto,
desde o final de 2012 quando o partido conseguiu pela primeira vez uma cadeira nesta
casa, ganhou uma notoriedade que nunca havia tido antes. O que podemos destacar
desse recorte histórico é que sempre houve uma boa relação com grupo político e com
partido político, dentro do município, que é o PRB. Relação essa que já dura há 7 anos.
Lembro muito bem vereador Toninho que passamos 4 anos nesta casa propondo
projetos juntos, trabalhando com as mesmas ideias, porque pensamos para a
comunidade muito parecidos. E o legal dessa casa é isso, nem todos os vereadores
pensam exatamente igual, isso é bom para o município. A convergência de ideias que
nós tínhamos desde a época quando o senhor estava no PTB, nos aproximou, nos tornou
amigos e fomos parlamentares parceiros. E essa relação amadureceu a nível partidário.
Então, esse partido que mais cresceu na história do período Margarete, digamos assim
Nova Santa Rita, que foi o PRB. Cresceu exponencialmente em votos, optou também
por fazer um pacto para o futuro, com o MDB. O que isso significa? Os partidos a partir
desta data, farão uma cooperação política para decisões futuras. Entendendo que como
convergem e pensam de maneira igual, as ideias que tem para o município são as
mesmas, nada mais justo do que caminhar juntos. Porque evidentemente, colegas
vereadores, que na política nenhum partido, nenhum grupo chegaram ao poder ou
puderam colocar suas ideias sozinho. A política é sim a união de forças e a união de
ideias e por isso o fortalecimento desse grupo que fez quase 4 mil votos na última
eleição para vereador, que fez votações exponenciais para seus deputados estaduais e
federais aqui na cidade. Decidem caminhar juntos, já caminhavam juntos, mas decidem
caminhar juntos de maneira institucional, de maneira firmada em Ata, com
compromisso de suas executivas. Pensando na construção de um futuro onde o vencedor
será sempre o mesmo e único, o povo de Nova Santa Rita. Muito obrigado. Ver.
Leonardo – Saudou todos. Vocês sabem que, como eu sempre digo, a leitura nos
fascina. E a cada momento através da leitura podemos ter mais conhecimento. E eu
como voltei a estudar, tive a feliz ideia de voltar a estudar, estou fazendo a cadeira sobre
filosofia e me chama muito atenção. Que o filosofo Montesquieu, que viveu de 1689 a
1755, fala assim sobre a democracia: “A democracia, comenta-se que o povo é sobre
certos aspectos monarca. E sobre outros, súdito. Significa dizer que um regime
democrático, o povo é alvo de suas próprias decisões. Ou seja, o povo legisla para ele
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mesmo. Exemplos das críticas em relação a democracia parte de três argumentos
principais. Primeiro lugar argumenta que a maior parte do indivíduo afirmar e julgar
com base em impulso, em sentimento, com preconceito e assim por diante. O segundo
lugar argumenta que a democracia produz maus líderes. O sistema encoraja aprovação
de slogans populistas. E assim o povo toma sua posição e decisão”, aí eu pergunto para
vocês, através da democracia, todos nós. Como eu falei outro dia a gente tem uma
ferramenta muito importante que é o título. Mas nem sempre fazemos valer essa
democracia porque nos eludimos por postagens populistas, por aproveitadores da
democracia E principalmente dentro da política, porque muitas vezes querem um
crescimento a qualquer custo e, muitas vezes vendem, aliás, não se vende. Quando uma
pessoa diz assim “bah agora estou conhecendo fulano”, não, não está conhecendo, ela
está se mostrando como realmente é. E assim a gente vê na política, uma grande falta,
muitas vezes de caráter, das pessoas da política. E quando se vê essa formulação da
democracia, que a gente diz assim a pessoa tem o direito e o dever de muda. Nós
cidadãos, pais, nos preocupamos em criar um mundo melhor para os nossos filhos,
sendo que nós temos que criar filhos melhores para a sociedade. Para um dia, ele falava
isso em 1689, isso já acontecia. Para no futuro, prepararmos nossos filhos para
mudarem a situação. Para eles terem argumentos para mudarem a história da política.
Essa política em que nós vivemos, é política para meia dúzia e quem paga é o todo.
Penso que nós temos que mudar e contribuir para essa mudança, através da criação dos
nossos filhos. Para que eles sejam a mudança. Para que a juventude seja a mudança. E
nós temos que trabalhar em cima da juventude. Essa política que está aí é política de
oportunismo. Isso eu vejo cada vez amis crescente. Porque o PDT, lá atrás adotou uma
postura e para muitos que hoje estão aí e se coligaram, a gente entende o termo que está
sendo usado aí, nós nos tornamos os bichos papões, inimigos do governo na linguagem
deles. Após nossa tomada de atitude, quando nós lançamos nosso vice-prefeito, o PDT
escolheu ele como pré-candidato e não como um candidato de um projeto. Muitos que
estão aqui hoje, tanto na bancada como no plenário, subiram as escadas dizendo que o
PDT era inimigo do governo. E esse tipo de atitude na política, eu como novo na
política e imaturo para muitos, não posso aceitar. Então peço a todos que reflitam muito
bem suas atitudes e balanceiem tudo que é postado, como diz aqui “slogan populista”.
Não se deixem iludir por slogans populistas. Atrás disso está uma palavra pouco usada,
mas muito vivenciada. Oportunismo. Ver. Renato – Saudou todos. Em nome da
bancada usando esse espaço. Nós tivemos novamente, isso está virando rotina, toda
semana tem algum tipo de situação desagradável. Nós que somos moradores dessa terra,
que moramos aqui, onde nas primeiras horas da manhã de hoje, com a apreensão da
nossa secretaria da saúde. Com processo que está respondendo, presa. De uma quadrilha
organizada que militava na região de Estância Velha, onde teve apreensão de 8 pessoas,
com desvio de verba pública. Infelizmente, mais uma vez, estou trazendo aqui na
tribuna uma notícia que não é agradável para nossa cidade. Não é agradável porque
quando se envolve seres humanos, a saúde pública, entende-se que muitas pessoas e
ouvindo depoimento de pessoas que moram lá na região. Mas o que me preocupa muito
é que essa secretaria até o dia de hoje trabalhava no nosso município. E pessoas que
gostam de se envolver em sacanagem, em roubalheira, em sujeira e para mim são
considerados como ladrões. Eles formam quadrilha por onde eles circulam. Espero que
não tenha ramificado nosso município. Grupos também de convênios, que com certeza a
polícia vai investigar o município porque atualmente o emprego dela é do município,
exonerada hoje. De que pode também ter ramificação no nosso município. Espero que
não. É muito triste para nós, para o município que já foi manchado a imagem com a
secretaria, mas se ela roubou só por lá ela vai responder para a justiça. Não estou aqui
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para julgar ninguém, porque não é a minha função. Mas eu preciso dizer para vocês que
o que aconteceu é muito vergonhoso para quem é morador de Nova Santa Rita. Ela está
aqui de passagem, não mora na nossa cidade, mas se envolveu em um escândalo que é
mexer em verba pública em parceria com clinicas para se beneficiar financeiramente.
Ela e a quadrilha dela, porque ela não está sozinha. Espero que a nossa cidade não sofra
com isso, em torno de um ano como secretaria da cidade mais ou menos. Manhã ou
depois a polícia está batendo na porta da casa das pessoas que nem já fez no crime que
foi feito no SINE, um desvio de 650 mil reais. Exonerar não é o suficiente, o município
já a condenou como, ela está comprometida. Porque a polícia não bate na casa de
ninguém se no mínimo eles não tiverem garantia que está envolvido no processo. Agora
eles vão puxar o fio da meada para saber se ela tem ou não tem algum tipo de
sacanagem na nossa cidade também. Espero que a roubalheira fique para lá. Quero em
nome da bancada repudiar essa secretaria. Que bom que ela foi exonerada e deveria ser.
Não cumpriu mais que a obrigação. Quem será que são os amiguinhos que trouxeram
ela para trabalhar no município? Alguém tem que ser responsável, alguém trouxe.
Alguém fez convite. Espero que essa quadrilha não esteja montada aqui também. É
vergonhoso. Ver. Antônio – Saudou todos. Gostaria de fazer também um pequeno
comentário a respeito da nossa reunião, vereador Guilherme. Eu conheci o Guilherme
na gestão passada, sempre tivemos ideias parecidas, sempre trocamos muitos projetos e
dentro do MDB conhecemos também todos os jovens, o vereador Gugu, conheço
também há muito tempo, sabemos que são pessoas de bem. Achei importante sentarmos
para conversar um acordo de cooperação política, para estudarmos a boa política do
nosso município. Porque muitas vezes as ideias boas não vêm de uma pessoa, mas de
um grupo de pessoas. Porque os projetos tem que ser amadurecidos, troca de ideias.
Essa aproximação do MDB, queremos continuar trabalhando para o município. Nós
temos um trabalho de praticamente 6 anos juntos e tem dado certo. A nossa intenção é
continuar trabalhando unidos. Obrigado. Ver. José Rosales – Saudou todos. Eu também
fico triste por ver um fato desses que aconteceu e foi relatado aqui. Quero parabenizar a
nossa prefeita porque imediatamente ela exonerou essa pessoa, para que possa se
defender e responder processo. Porque esse fato, mesmo que queiram trazer para cá,
este fato não é de Nova Santa Rita. E este fato também não é de uma administração do
PT. A gente sabe que esse fato aconteceu, está prisão em Estância Velha, e estava sendo
investigado vários municípios no estado. Em momento algum foi citado Nova Santa
Rita. “A mas a pessoa estava prestando serviço aqui no município”, é verdade, ela foi
contratada, até ouvi elogios a secretaria. Não tenho nenhuma posição contraria a pessoa
dela. Agora, nós não podemos estar incriminando uma administração que não tem
nenhuma investigação. Aí eu vi os questionamentos “quando a prefeita contratou ela
não sabia?”. Com certeza não sabia. Porque um processo de investigação não é público,
as investigações se fazem de forma sigilosa. Não está escrito na testa de ninguém o que
tu fizeste anterior. É difícil sabermos das pessoas, da sua honestidade. E eu acho que
qualquer administração que tiver algum indicio, tem que ser investigado sim. Tem que
ser feito o processo de investigação para apurar os fatos. E eu vi postagem assim “me
diga com quem tu andas que direi quem tu é”, eu não uso dessa filosofia, senão eu diria
para os nobres vereadores que colocaram isso, que o presidente do partido deles é o
Alberto Jefferson, que é ex-presidiário. Acho que cada um tem que responder pelos seus
atos e tem que ser investigado o processo e que bom que vai ser apurado e se tiver que
ser condenado, vai ser condenado e Nova Santa Rita não condenou ninguém. A prefeita
simplesmente exonerou. GRANDE EXPEDIENTE: Ver. Guilherme – Saudou todos.
Não há como nós vereadores nos abstermos dessa notícia triste. Fomos pegos de
surpresa, onde uma secretaria municipal, através da operação anamnese teve seu
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mandado de prisão temporário expedido. Foi conduzida a carceragem. O que eu acho
que deve ser bem pontuado nisso, essa operação mais de um ano sendo investigada e
certamente pelo fato de a secretaria estar trabalhando aqui, a polícia que tem seus meios
e são sigilosos, investigaram sim a relação com Santa Rita, os contratos com Santa Rita.
E se não foi oferecido denuncia para o ministério público porque não houve indícios
que havia processo de corrupção em Nova Santa Rita. Tanto é que todos os municípios
pela qual a secretaria passou foram investigados. E sendo que uma boa parte deles
foram expedidos mandados de busca e apreensão. Porque que não teve mandado de
busca e apreensão, por exemplo, na secretaria do município solicitando cópias de
contrato? Porque a polícia não viu indícios na operação de que esse ato criminoso
também estava na cidade. Nesse momento temos que saber separar as coisas.
Evidentemente ninguém nesse plenário, eu conheço a maioria das pessoas aqui, tenho
certeza que ninguém compactua com corrupção e espero que ninguém defenda pessoas
condenadas por corrupção. Acho que isso não é honroso para quem está no meio
político. Não podemos compactuar com esse tipo de coisa. Não esperamos nada mais do
que a prefeita fez. Exonera a secretaria, isso é ato privativo da justiça, agora ela vai
responder um processo criminal, que a justiça seja feita, que puna os responsáveis com
os rigores da lei e que a nossa cidade possa sempre que possível te rum pente fino
passado e que Nova Santa Rita continue no caminho do desenvolvimento, mas sempre
separando aquilo que não é do município. Ver. Jocelino – Saudou todos. Como é bom
vir aqui na tribuna saber que diante de tudo isso, tu não tens nada a ver com isso. Como
é bom vir aqui, ter o filho e a esposa te vendo na tribuna, sabendo que tu não
compactuas com essa vergonha política. Infelizmente diante de todo o fato ocorrido,
segundo a matéria é suspeita de fralde. Mesmo assim, mesmo dizendo que não tenha
anda a ver com o município, eu não vou blindar a administração quanto a isso. Porque
poucos dias atrás, tivemos uma situação aí de tirar o insalubre do pessoal da saúde. A
poucos dias atrás eu fui vítima de fake News, que eu “suspeito” isso é só “suspeito”,
que saiu da saúde dizendo que esse vereador queria fechar as unidades. E duas semanas
depois acontece todo esse fato aí. Infelizmente essa vergonha para o município. No
momento em que tu pegas uma pessoa de outra cidade para administrar, e não estou
duvidando da capacidade, mas que tu traz para assumir uma pasta tão importante como
a da saúde, tu está deixando bem claro para a comunidade que aqui no município onde
tu pediu voto, não tem gente capacitada para administrar. Aí tu tens um secretario que
representa a saúde que através de uma investigação como suspeito do fato, nós vamos
para uma matéria da RBS falando sobre tudo isso. A poucos dias através eu venho
questionando alguns contratos e cito como exemplo a secretaria da saúde que venho
falando sobre os horários dos médicos. Eu solicitei a lista dos médicos que atendem as
unidades, o horário. Demorou três semanas para devolver essa resposta, ainda via
requerimento, sendo que estava na mesa e poderia ter me entregado. Aqui é pago por
hora. Se entre umas seis unidades de saúde cada médico começar a atender depois das
9hr, são uma hora por dia em cada unidade. Façam o cálculo, o quanto é pago durante o
ano para um não atendimento. Estou falando algo fiscalizado, obrigação de um vereador
que 8hr vai numa unidade de saúde e 8hr o médico não começa a atender. Então quando
tu pedes o relatório para o vereador vir aqui e não falar bobagem, eles não vêm. Eles
demoram. A secretaria engessava quanto a isso. Mas aqui não estou dizendo nem
afirmando que há alguma fralde, até porque vai ser averiguado em outras situações. Mas
eu lamento muito esse fato, pelos funcionários da saúde, pelas empresas que tem
contrato com a saúde que gera de certa forma uma desconfiança. E é muito lamentável o
nosso município sofrer com tudo isso. Ir para uma matéria de jornal, matéria negativa.
Obrigado.
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Ver. Ildo – Saudou todos. Eu também não poderia deixar de falar de outro assunto a não
ser sobre a questão da secretaria de saúde aqui do município. Nós do PT, como meu
líder da bancada já comentou, nós não concordamos com essas práticas. Infelizmente
houve. Mas nós como PT queremos dizer que seja investigado. A prefeita exonerou para
que ela seja investigada e se ela deve, qualquer um que deve tem que pagar por isso.
Nós temos exemplos, não é hoje de Nova Santa Rita. Mas a poucos dias atrás, houve
aqui na cidade mãe, Canoas, com apreensão de pessoas envolvidas da saúde que é de
um partido do PTB, do Busato. Aqui tem três pessoas né. Nem por isso vou condenar
que eles estão envolvidos. Não é isso. Eu queria frisar aqui que existe em todos os
partidos. Todos os partidos existem, como falou muito bem o vereador Leonardo. Existe
corrupção e tem que ser investigado e as pessoas tem que ser condenadas. Essa
secretaria não é filiada ao PT. Nós não concordamos com esse tipo de atitude. Como dia
o meu pai “vê a cara, mas não vê o coração”. Boa sessão. Ver. José Rosales – Saudou
todos. Eu quero falar da segurança do trabalho, do ministério do trabalho. A pouco
tempo atrás o ministro do trabalho junto com o governo, fez as mudanças na nossa
legislação trabalhista que nos tirou muitos direitos. E várias ações estão tramitando e
algumas já foram favoráveis aos trabalhadores. Não se contentando com a reforma
trabalhista, o ministro Rogerio Marinho, agora quer mexer nas NR, normas
regulamentadoras. Que regulam o trabalho. Quer mexer em 90%, 37 NR que ele
pretende mexer. Começando pela instalação de máquinas, que é a segurança do
trabalhador. E que muita gente lutou para conquistar e para mudar estas regras que
vinha lesionando e até matando trabalhadores. Infelizmente este ministro vem querendo
acabar com estas regras de segurança do trabalho e pior, eu quero ver quem é que vai
defender. Eu sempre defendi o direito dos trabalhadores, seja aqui no legislativo, seja
fora dele. Sempre estive lá buscando o direito dos trabalhadores para que não mexam
nos direitos já adquiridos e que nós possamos, inclusive, buscar mais direitos. Este é o
trabalho que tem que ser feito. Ele quer mexer na NR 1,2 3, 9, 15, 17, 24 e 28. E vocês
sabem do que se trata essa NR? É daquilo que a gente questiona aqui no município.
Que foi feito um laudo. Ele quer mexer nas NR da insalubridade. Agora eu quero
convidar os vereadores para que nós estejamos unidos em defesa dos direitos dos
trabalhadores. Não vamos deixar alterar as regras e principalmente no que se refere a
insalubridade. E preciso sobrarmos dos nossos deputados e senadores. Não vale dizer
que não é comigo porque não é aqui no município. É sim, vai afetar os trabalhadores do
país, do estado e do município. É preciso os vereadores terem a coragem de defender.
Obrigado. Ver. Paulo – Saudou todos. Vocês sabem que eu sou um vereador de centro,
não aquele em cima do muro, mas uma opinião formada. Uma opinião pautada naquilo
que eu acredito que é correto, sempre voltado para tentar apaziguar certas situações
quando se diz respeito a hostilidade. Porque meu coração é assim, fui criado assim,
pauto minha vida sempre assim, dentro do meu trabalho, dentro da minha família.
Respeitando e vivenciando no dia-a-dia aquilo que eu posso fazer e optar. Tenho vivido
25 anos dentro do meu serviço aqui em Nova Santa Rita, já passei por muitas
administrações, vários secretários e hoje me vejo diante de um fato que não é inédito,
isso tem se tornado uma constante em nosso país. Fraldes, corrupções. Em 2014 antes
desse vereador estar dentro de uma casa legislativa, eu tinha o cargo de coordenador do
SINE, dentro de administração pública eu estou falando. Eu tive o prazer de trazer para
cá as identidades digitalizadas. E quando se fala em administração pública, nós
pensamos no coletivo, se pensa no povo, se pensa na sociedade. E aqui aconteceu
aquela época depois de eu ter saído da coordenação do SINE, uma fralde onde o
instituto geral de perícia teve a CPU desse computador furtada dentro do município.
Isso não sou eu que fala, é a RBS, a Band, teve uma boa divulgação. Hoje nos
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deparamos com essa situação. Quando se fala em apurar fatos, nós temos que ser
imparciais. Enquanto o processo não for transitado, julgado e haver uma condenação,
não há um criminoso. Não é um fato isolado. Tive essa insatisfação que quando
coordenador do SINE, em trazer essas identidades para cá e hoje nós não termos mais
identidade dentro do município. Fruto de corrupção. Foi averiguado, até hoje não foi
achado essa CPU e Nova Santa Rita está dependendo novamente de Canoas. Estamos
fazendo identidades em Canoas ou então uma meia dúzia de identidades aqui tendo que
sujar os dedos. Até então era tudo digitalizado. É uma lastima o que estamos vivendo
dentro da secretaria da saúde com relação a esse fato. Eu espero que a administração
pública melhore a qualidade nas escolhas dos seus secretários. Quando um servidor
entra através de um concurso público, é feito todo um histórico desse servidor, inclusive
a qualificação profissional. E, no entanto, os cargos comissionados não se faz isso. Ver.
Antônio – Saudou todos. Dizer que a gente fica sentido com esse acontecimento. Eu
também quero deixar aqui o meu repudio. A pessoa que às vezes é dado confiança e
muitas vezes faz coisas ilícitas prejudicando toda uma comunidade. Está sendo
investigado, mas nós sabemos que a polícia para prender uma pessoa é porque já vem
investigando a muito tempo antes. Sem ter provas concretas jamais vão prender uma
pessoa. Acaba respingando. A gente fica sentido com isso. É uma secretaria de grande
importância, teria que ter uma pessoa com muita responsabilidade para assumir uma
secretaria assim. Numa secretaria como essa tem que pensar muito na qualidade, na
honestidade da pessoa porque está lidando com seres humanos. Vemos tantos desvios de
conduta em vários municípios do nosso estado e muitas das vezes as pessoas na fila
esperando por um exame, por uma consulta, cirurgia, pagando um preço alto. Deixo
aqui meu repudio. Ver. Leonardo – Saudou todos. Gostaria de falar um pouco sobre o
caso acontecido com o rapaz, motorista de ônibus, da sexta-feira o qual caiu a roda do
ônibus. O rapaz me ligou hoje impressionado com a atitude que a empresa tomou
porque quem sofreu a penalidade foi o motorista. A empresa demitiu o rapaz por um
caso que não é culpa dele. Aqui quem é motorista sabe, principalmente quem é
motorista profissional, sabe que a manutenção do veículo é responsabilidade da empresa
e não do motorista. Esse rapaz foi demitido e segundo o responsável pela empresa disse
que ele foi demitido porque foi gravado um vídeo, então pessoal, não pode mais filmar.
Todos atentos quando acontecer alguma coisa, excluam seus vídeos, não postem em
rede social porque a partir desse momento vocês vão estar prejudicando um trabalhador.
Olha a mentalidade desse gerente da empresa. O rapaz estava trabalhando, a empresa
deveria levantar as mãos para o céu que não foi na BR que caiu a roda desse ônibus.
Responsável foi quem colocou aquela roda ali, o borracheiro ou o mecânico, enfim. A
pessoa que fez a manutenção na roda desse ônibus. Omotorista é responsável por dirigir,
tratar bem o passageiro e esse motorista que foi demitido é um baita profissional. Eu
tive a oportunidade de fazer uma volta com ele, fazer um itinerário quando estava dando
problema numa linha escolar. Muito atencioso com os escolares, com o público em
geral e isso é uma lastima. A consideração que essa empresa teve com esse funcionário
por somente ter sido feito um vídeo e exposto em rede social. Coisa que a empresa
deveria se responsabilizar. Nem a própria prefeitura tem culpa dessa roda ter caído
porque não foi o funcionário da prefeitura que apertou essa roda e sim um funcionário
ou terceiro da própria empresa. Deixo o meu repudio a atitude que a empresa teve em
relação a esse funcionário. Ver. Renato – Saudou todos. Eu quero aproveitar esse
momento e falar em nome da bancada do PTB. Nós teremos hoje a votação da tão
polemica diárias, a “farra dos vereadores” como dizem. Parece que os vereadores e
assessores e funcionários quando querem se qualificar vão fazer farra com o dinheiro
público. Essa é a imagem que muito tem de nós vereadores. E esse projeto escrito por
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seis vereadores que dispõe seu pagamento das diárias dos vereadores e servidores de
cargo e comissão da câmara municipal de Nova Santa Rita. Que também esse projeto de
lei permite que servidores e vereadores continuem viajando para Brasília. A bancada do
PTB, o vereador pedal e a vereadora Ieda, que era vereadora naquele momento. Hoje
conversamos com o vereador Toninho que compactua com a nossa ideia, de que para
fazer um serviço como a comunidade quer e nos cobra tanto que muitas vezes somos
humilhados na comunidade, parece que jogamos dinheiro público no ralo. Não é
verdade. As diárias dos vereadores são estipuladas em lei, está dentro do orçamento, tem
rubrica para isso e é totalmente legal. Porém, se a comunidade entende que não pode
mais ter qualificação de um assessor novo que chega na casa, vereadores que querem
buscar conhecimento. Nós da bancada tomamos uma decisão, junto com a vereadora
Ieda naquele momento e com o vereador Pedal tomamos a iniciativa de colocar duas
emendas no projeto. Onde suprimi, onde fala exceto quanto a viagem para Brasília e
suprimi essa autorização do vereador para ir a Brasília. As pessoas acham que os valores
de diárias são um absurdo. Isso que nós temos que considerar que a poucos dias atrás
teve aprovação nessa casa de diárias para o executivo. Agora esse projeto de lei tira
totalmente qualquer tipo de diária no legislativo. Não existi mais diária para aquele
servidor que chega na casa e precisa buscar o conhecimento, fica impossibilitado de
buscar porque assim entende a maioria da câmara. E nós entendemos que para esse
projeto ter validade, também tem que cancelar as viagens para Brasília. Não vai existir
nenhum tipo de diária. Nem para Brasília, dentro do estado, fora do estado, para lugar
nenhum. Logo após na ordem do dia nós da bancada vamos votar sim, apoiando o
projeto dos seis vereadores, mas também para que não tenha recurso para viagem para
Brasília. Aí sim vai ser um projeto de verdade. Hoje uma viagem a Brasília para um
vereador com pernoite é 526 reais, com alimentação, hotel. Para o executivo é 1363
reais, olha a diferença. Dentro e fora do estado o vereador tem diária igual. São 400
reais, independente se ele sair do estado ou não, com pernoite. E o executivo 909 reais,
diferença de mais de 100%. Nós apoiamos o projeto dos colegas vereadores e contamos
também com o apoio de dar um fim de verdade nas diárias. Para moralizar já que pedem
tanto, esse projeto é para moralizar a casa. Nós contamos com o apoio dos vereadores.
Acabar com qualquer tipo de diária no município, senão é malandragem. Não vai ter
mais diárias. É isso que a população quer? É assim que nós vamos votar no projeto. A
bancada do PTB vai votar favorável à emenda e favorável exterminando as viagens para
Brasília e também no projeto onde proíbe as viagens para cursos de qualificação de
servidores, funcionários, enfim. Qualquer tipo de diária. Não esperem que depois de
aprovado não tenha mais nenhum tipo de diária na câmara de vereadores. Porque senão
vou ser o primeiro a dizer e o servidor que chega nessa casa que não tem o mínimo
conhecimento político, ele vai buscar qualificação. Não pode mais. Então para Brasília
também não precisa. Essa é a posição da bancada do PTB. ORDEM DO DIA:
Requerimento do Ver. José Rosales – No sentido que seja incluído na Ordem do Dia
da Sessão Ordinária da presente data, o Proj. Lei nº 010/19 de origem Executiva.
Acatado. PROCESSO Nº 480/19:PROJ. LEI Nº 010/19 – Autoriza o Poder
Executivo Municipal a contratar servidor por prazo determinado. Aprovado por 7 X 3.
Requerimento do Ver. Jocelino – No sentido de que seja incluído na Ordem do Dia da
Sessão Ordinária da presente data o Proj. de Decreto Legislativo Nº 001/19, de origem
Legislativa. Acatado. PROCESSO Nº 648/29 – PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 001/19. Concede o Titulo de Cidadão Nova Santa-Ritense ao
senhor Manoel Branco da Silveira. Aprovado por unanimidade. Requerimento do Ver.
Renato – No sentido que seja incluído na Ordem do Dia o Projeto nº 002/19, de origem
Legislativa. Acatado. PROCESSO 218/19 – PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº
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002/19 – Dispõe sobre o pagamento de diárias aos Vereadores e Servidores de Cargo em
Comissão da Câmara de Vereadores de Nova Santa Rita. Colocada em Discussão o
parecer da CCJ referente a emenda. Em discussão - Ver. José Rosales – Eu vou discutir
os pareceres porque como presidente da comissão de constituição e justiça, é importante
esclarecermos que em todas as sessões e nos projetos dos quais eu sou desfavorável,
sempre busco parecer jurídico. E vocês sempre vão assistir esse vereador defender e
votar naquilo que é legal. Então não adianta nós virmos aqui e votar de uma forma e em
outra votar de outra forma. Dentro do projeto e na emenda ambas são desfavoráveis.
Porque é atribuição da mesa diretora e não de vereadores. Apesar de termos subscrito o
projeto, mas pelo o que diz a lei não é atribuição e nós seguimos o regimento interno, a
nossa constituição e lei orgânica. Sou favorável ao parecer. Ver. Jocelino – O parecer
jurídico segue as leis, mas o voto aqui é político. Aqui vota cada um com a sua
consciência. A mesa é composta por 4 vereadores, um de cada partido. Onde um foi
desfavorável ao projeto, esse projeto não entra para esclarecer para a população. Esse
projeto não passa. O mesmo regimento que fala sobre resolução de mesa é o mesmo
regimento também que da o poder ao povo, de uma certa porcentagem, também com o
povo entrar com projeto nessa casa. Aí depois vocês vão votar contra aquilo que o povo
quer? Também? Porque uma resolução de mesa, ou vão fazer todo esse H para não
aprovar o projeto para pôr na conta de um vereador que não conseguiu aprovar um
projeto. Vamos honrar aquelas pessoas que estão aqui, que estão em casa e vamos
assumir o compromisso, mostrar porque estamos sentados aqui. Fazer jus aquilo que a
gente ganha. Para o povo entender de toda essa estratégia política para não passar o
projeto porque na mesa tem um vereador que não concorda com o projeto. Estão
trabalhando muito para não aprovar um projeto desse. Eu sou contra a emenda e
desfavorável ao parecer. Ver. Renato – Eu estou surpreso nessa casa hoje. O projeto que
tem um artigo e um parágrafo único, feito por seis vereadores dessa casa e é um projeto
irregular. Não estou entendendo mais nada. Não consegui entender ainda, porque se é
um projeto com meia dúzia de frases de forma equivocada. Agora vão justificar que o
projeto seria da mesa diretora e simplesmente tudo aquilo que foi trabalhado vai ser
desfeito. Eu não entendo que seis vereadores nessa casa são autores do projeto. Só que o
projeto, que absurdo, projeto feito de forma irregular. A emenda tira as diárias de
Brasília, que legalidade tem a emenda? Tem benefícios para quem quer viajar para
Brasília e a outra emenda é um requerimento solicitando o afastamento para Brasília
que não tem necessidade. Parágrafo único, a lei são duas frases. Eu sou favorável as
emendas, sou favorável ao projeto de lei e sou contrário o parecer jurídico. Porque o
projeto foi feito, que vergonha, por seis vereadores, feito de forma errada. Ver.
Alexsandro – Diante essa plateia, agora eu vejo que situação ficaram esses vereadores
que levantaram esse projeto com tanta seriedade, essa emenda e não se preocuparam
com o parecer jurídico. Mas se abraçaram e se promoveram tirando foto e postando na
rede social. Agora que é para mostrar realmente que querem acabar com a farra das
diárias, são contrários a essa emenda que o vereador botou. Que cara de pau desses
vereadores. Ou acha que isso aí não vai sair para rua? Está aí registrado para quem
quiser ver. Vereador Zé Rosales está criticando esse vereador falando, mas foi o
primeiro a agarrar o papel e ser contrário as farras da diária. Agora tem a cara de pau de
vir na tribuna e defender. Acho que tem que ter posicionamento e honrar as cuecas
desses vereadores. Agora é hora de mostrar a verdade. São contra as diárias ou não são?
Isso vai ficar registrado ali. E essa emenda que esse vereador, vereador Renato que tem
meu respeito, entrou para moralizar. Se realmente querem moralizar, vamos moralizar
agora. E eu quero ver qual é a responsabilidade desses vereadores que tiraram fotinho
com a papel dizendo que iam acabar com a farra das diárias. Esse plenário é todo de

ATA 015/2019

8/15

vocês. Ver. Guilherme – Faço questão de vir a essa tribuna para que fique registrado
nos altos dessa casa e para que todos saibam publicamente o meu posicionamento sobre
o projeto. Evidentemente, quando se fala em moralidade está se falando em cursos.
Cursos que podem ser feitos, pagos com o dinheiro do vereador. Agora quando se fala
em Brasília é atividade parlamentar. Brasília é ir no congresso nacional, Brasília é ir nos
deputados, Brasília é buscar emendas, vereador Gugu, como o senhor trouxe. Brasília é
buscar emenda como eu já trouxe. Então não vejo problema algum e faço questão que as
pessoas saibam que sou contra as diárias para curso, mas não sou contra as diárias para
Brasília. O que está se fazendo aqui é uma inversão de valores e essa casa não pode
permitir que a população entenda que os vereadores aqui estão sendo favoráveis as
diárias, não, sob hipótese alguma. Nós queremos terminar com as diárias para cursos
sim, agora dizer que vereador não pode ir para Brasília, vai fazer o que em Brasília?
Brasília só tem congresso nacional, só tem senado, câmara dos deputados e na volta é só
favela, gente. Então vamos agir com responsabilidade, faço questão de falar com todas
as pessoas na rua e acho também que se os vereadores são contra, tem que respeitar o
posicionamento dos vereadores que não pensam assim. Nós vivemos numa democracia
e esse plenário que vai decidir. Agora, eu não posso me abster de amigos meus que
estão aqui, de pessoas que estão nessa casa porque eu não posso entrar em um discurso
demagógico, não, eu vou sim a Brasília e eu não tenho condições de bancar uma viagem
para Brasília a trabalho. Essa condição quem tem que bancar evidentemente é a câmara
porque é trabalho. Sou favorável ao parecer que retira essa emenda para que possamos
discutir o projeto. Obrigado. Ver. Paulo – Eu quero muito entender. Eu sou favorável ao
parecer, da emenda. Em função da não necessidade de o parlamentar ir a Brasília. Hoje
eu tenho convicção disso. Eu fui a Brasília ano passado, busquei uma emenda de 190
mil na esperança de mais uma de 250 mil do deputado Carlos Gomes. No entanto, vejo
que em Porto Alegre na Assembleia Legislativa a um deputado estadual, pode-se
também buscar emenda. Isso é um dinheiro que vai ficar dentro do município. Então
não se faça um projeto para retirar e deixar outra parte. Está aqui o meu esclarecimento,
não vejo porque de um projeto assim então. Ver. Mateus – Eu hoje vejo aqui o
desespero de alguns colegas vereadores. Sabe qual é a maior brabeza deles? É que eles
não vão mais poder sair daqui vereador Gugu. E eles não vão a Brasília sabe porquê?
Porque eles não estão preocupados com o nosso município. Essa emenda que eles
colocaram foi só para pressionar os vereadores a tirarem o projeto. Então eles não
venham aqui gritar e botar medo porque nós não temos medo deles. Nós vamos derrubar
essa emenda e ainda vamos apresentar um outro projeto para pagar só as despesas para
quem vai a Brasília. E ainda vamos apresentar um projeto que a prefeitura, um oficio da
prefeitura mandado para cá, para pagar só as despesas para quem vai a Brasília também.
E vereadores fiquem tranquilos, que esse negócio de vocês irem para Tapes, Iraí, vai
terminar. Podem ficar bem tranquilos. Parecer desfavorável a emenda a emenda,
rejeitado por 6 X 4. Em discussão o parecer do Projeto - Ver. José Rosales – Embora
nós viemos a tribuna fazer aquilo que é correto e eu não vejo problema nenhum a gente
enxergar as falhas. No momento que tu vais buscar o conhecimento e aí não precisa ser
em curso e eu não estou dizendo que sou favorável ou desfavorável ao curso. Agora, nós
não podemos votar pela irregularidade. Conforme me posicionei referente a emenda, eu
tenho a mesma postura. Os vereadores podem atacar, é desespero que nem diz o
presidente, eu não me desespero em momento nenhum. Acho que não podemos ter
medo do povo. Temos que trabalhar pelo povo e fazer aquilo que é correto. É verdade
sim que subscrevi o projeto. Também é verdade que busquei parecer jurídico, porque eu
achava que estava entrando de forma errada. E desta forma me posicionei. E coloquei
ali conforme o parecer jurídico, o parecer desfavorável ao projeto. Qual é o problema
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disso? Peço que os demais vereadores votem pelo parecer. Ver. Renato – Eu vejo aqui o
projeto, o parecer dessa casa que o projeto está inviável e nós temos uma jurídica nessa
casa, respeitando o trabalho dela, onde ela fala que o projeto mais uma vez foi de forma
equivocada, se não foi errado, mas foi um erro grave. Onde seis vereadores juntos
fizeram um projeto de forma irregular. Esse projeto sendo de forma irregular, votando
favorável no parecer, vai continuar as farras das diárias. Tanto para Brasília como para o
estado. Não vai ser proibido. Tem o voto político, cada um vota da maneira que quer.
Votando a favor do parecer, esse projeto, depois da derrubada da emenda se torna de
forma irregular. Será que foi armado um circo de palhaçada para pôr na casa um projeto
de forma irregular? Para criar a expectativa para alguns moradores que não teria mais
diária? Rejeitando parecer vai continuar as farras das diárias sim. Nós temos que
assumir a postura de vereador nessa casa. Foi feito uma montagem fazendo o povo de
bobo mais uma vez. Ver. Jocelino – O desespero está grande. Monta-se um circo, onde
palhaço é o povo que paga a conta. Vocês se lembram de quantos vetos de
inconstitucionalidade que a prefeita mandou para cá e a oposição foi contra? Dizendo
que eram projetos bons que serviam a comunidade. Se lembram desse fato? Não né?
Porque daí quando a prefeita veta que é inconstitucional segundo a lei, aí nós não
precisamos seguir a lei porque é bom para o povo. Mas quando mexe no bolso. Circo é
quando tu vens aqui e debate e diz que prega moralidade e depois se esbanja e vai fazer
o curso. A emenda, a questão e Brasília. Brasília é trabalho, como disse o vereador
Guilherme. Vai ficar na consciência de cada um e também na responsabilidade dos
autores do projeto. Na questão de botar Brasília, somente uma despesa e também vai vir
votado nessa casa. Segue o projeto. O desespero está grande para que o projeto não
passe. Mas acredito que todos que aderiram o projeto, não estão fazendo o povo de
palhaço não, estão assumindo o compromisso com o povo de Nova Santa Rita. Ver.
Leonardo – Primeiramente peço desculpa a todos porque como se vê, curso não faz
muito efeito. Porque os serviços hoje estão trancados justamente porque se faz curso e
pelo jeito não se aprende nada. Eu sou favorável ao projeto e também gostaria de dizer
vereadores que está se criando uma lei aqui para que ano que vem ou anos posteriores,
as novas mesas que vão dirigir não tenham esse poder. Essa emenda aqui vem tirar esse
poder das próximas mesas que virão a liberar cursos. Em Brasília eu já tenho uma
agenda, teria né, não sei como vai ser a votação. Com o ministro do turismo, onde
buscaremos uma emenda para aquele calçamento da Marinho Peixoto, o tanto que o
pessoal está pedindo o calçamento ali e através do ministério do turismo. O deputado
federal Pompeu de Matos, estamos vendo uma agenda com eles para buscarmos essa
verba para contribuir com esse calçamento. Brasília é trabalho. Brasília é representar o
município e buscar melhorias para a nossa comunidade. Ver. Alex – Eu vou ser bem
objetivo. O vereador Gugu quando me procurou e me passou as informações sobre esse
projeto e o líder da minha bancada quando disse para mim que esse projeto era
inconstitucional, eu disse que tinha posicionamento. E esse vereador tem
posicionamento. Sempre quando eu luto pelos direitos da comunidade, não importa se é
constitucional, esse vereador tem posicionamento e sempre vai estar posicionado no que
ele acha que é certo. Infelizmente esse vereador é favorável e vai se posicionar sempre
com caráter e voltado para o que ele acha que é certo. Ver. Guilherme – Jamais vou me
dirigir pejorativamente ou algum adjetivo aos colegas porque respeito a opinião de cada
um de vocês. Esse plenário é um local de debates. E se todos nós tivéssemos a mesma
opinião, de nada adiantaria nós estarmos aqui. Enquanto membro da CCJ e também em
respeito a bela peça processual que fez a nossa procuradora da casa, dei parecer
desfavorável a esse projeto. Porque sei como funciona o regimento e como eu devo agir
enquanto parlamentar. Neste momento quando o parecer da CCJ sai da comissão e vem
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para o plenário, o meu voto passa a ser político. E o meu voto político é contra o parecer
desfavorável. Para que o projeto possa seguir a plenário e possa ser votado. Assim como
eu fiz num belo projeto do vereador Pedal que é o projeto das multas. Que dei parecer
desfavorável, fui contra o projeto, porque acho que é um ótimo projeto e vou votar
favorável ao projeto. É mais um exemplo de como nós parlamentares podemos agir aqui.
E a lei nos propicia a isso. E mais, aprovando esse projeto ele se torna legal. Sou contra
o parecer. Ver. Pedal – Acho importante esse projeto para o município, até devemos
pensar em outros projetos também que vai ajudar, regularizar e normatizar. Fico
também à disposição dos vereadores para falar sobre isso. Como o vereador mesmo
veio aqui semana passada, coloquei um projeto também que foi discutido que era
inconstitucional, que é um excelente projeto para o município. Sei da
inconstitucionalidade desse projeto, é por isso que eu acho que é um excelente projeto,
acho que a gente deveria talvez pedir vistas ou pensar em algo juntos. Em discussão o
Projeto - Ver. Ildo – Venho discutir esse projeto que é muito importante e parece uma
novela. Foi votado o parecer jurídico, eu votei contra o parecer jurídico porque eu sou a
favor desse projeto. E não concordo com muitas coisas e peço que seja criado aqui uma
regulamentação com quem vai a Brasília. Porque é muito fácil por um traje e ir a
Brasília e pedir para um deputado puxa saco, perdão da palavra, assinar o papel e dizer
que está levando uma emenda de tantos mil para o município. E na verdade não veio. O
que um vereador por exemplo, e aí eu peço desculpa aos meus colegas vereadores, de
gastar dinheiro público para ir em marcha de prefeito. E depois vem aqui e apresenta
emenda para derrubar a questão do projeto. Para mim é independente se nós aprovarmos
com emenda ou sem emenda. Mas eu optei por aprovar sem emenda porque muitas
vezes é importante o vereador ir lá em Brasília buscar. Mas que chegue aqui e diga o
que trouxe, porque o papel aceita tudo e nós temos que apresentar sim para o executivo.
Muitas vezes é importante um curso para o executivo para quem trabalha lá se
aperfeiçoar. Mas também temos que apresentar um anteprojeto para o executivo que
seja discutido lá essa questão de diárias também. Não adiantar estarmos aqui nos
maltratando sendo que lá no executivo é diferente. Ver. Jocelino – Eu concordo
vereador Lebrão com todas as suas palavras. Um vereador deve acompanhar um
secretario numa agenda em Brasília, a cobrar algo para uma secretaria da agricultura.
Para ficar claro, para não precisar desenhar na tribuna porque sou muito ruim de
desenho. O projeto não termina com o curso, ele termina apenas com o uso de diárias. O
vereador, assessor que quiser ir fazer um curso, a câmara continuará pagando esse curso.
Porém, esse servidor ou esse vereador não receberá diária para se capacitar. É uma
obrigação dele se capacitar durante o mandato. Então não vamos tentar reverter essa
situação com dialogo vazio. É pura mentira e está ali o projeto para quem quiser ver.
Parabenizo todos os vereadores que assumiram o compromisso, de coração, por aderir a
esse projeto e fico muito triste por não ser unanime um projeto que vinha servir e uma
necessidade de algo que virou notícia na RBS de algumas câmaras que não foi a nossa.
Mas isso mostra o compromisso dos vereadores com o povo de Nova Santa Rita. Muito
obrigado a todos. Ver. Guilherme – Digo que sou favorável ao projeto porque entendo
que atividade parlamentar transcende a busca de recursos. E vou citar três exemplos
simples. Estive em 2015 se não me fala a memória, na Anel junto com o vereador Irmão
Toninho. Onde conseguimos na época quando a AES Sul, uma multa milionária no qual
a AES Sul teve que pagar por mal serviço prestados aqui no município. Naquela mesma
audiência foi tirado, que teria um veículo que estava em Montenegro e viria para ficar
permanentemente em Santa Rita. Aquele veículo ficou no galpão ali do Flavio que
alugou para AES Sul. Isso é um fato que somente lá em Brasília poderia ter sido
resolvido. Porque o superintendente não vai vir no Rio Grande do Sul. O deputado vem
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para buscar recurso, verdade, o superintendente não. Segundo. Nós junto com teu pai,
porque na época a casa civil era do meu partido. E nós conseguimos lá junto com o
presidente da república, a liberação do asfalto do frigorifico. Não teria como isso ser
resolvido aqui no RS. E por fim eu tenho a felicidade de falar para esse plenário que a
prefeitura já cadastrou no ministério do turismo 800 mil reais e nós teremos também
uma reunião com o ministro do turismo e o melhor disso tudo, não dá para fazer toda a
Marinho Peixoto com esse valor. Então tenho certeza que nós vamos unir força e vamos
juntos a Brasília e vamos conseguir trazer essa obra para o município. Sou favorável ao
projeto. Obrigado. Ver. Mateus – Então agora eu acredito, gostaria de acreditar que
todos os vereadores iam ser favoráveis a esse projeto. Só dar um exemplo aqui, os
vereadores ficaram nervosos aqui no começo, agora já passou. Eles saiam daqui muitas
vezes, na região metropolitana nós estamos, saíram daqui para ir a Iraí fazer um curso
onde custou 7 mil reais para os cofres públicos. Saiam daqui e iam a Tapes e ainda vem
pessoas aqui me dizer que isso não é pago com o dinheiro público. Por favor. Até que
enfim vamos acabar com essa farra que é dinheiro para curso, vereador Gugu. Mas eu
acredito como os vereador aqui gostam muito buscar conhecimento, não vai ter
problema nenhum eles tirarem o dinheiro do bolso para ir buscar conhecimento lá em
Iraí por exemplo, para ir a Tapes. Agora sim quero ver eles buscarem esse conhecimento.
Graças a Deus vamos terminar com isso que estavam gastando em torno de 50 mil, 70
mil em diárias para curso. Quero junto com os vereadores fazer um oficio para botarmos
o dinheiro na saúde, para eliminarmos a fila de consulta ou de exame. Quero pedir a
colaboração dos vereadores para nós fazermos isso com o dinheiro. Ver. Alex – Eu
escutando atenciosamente o presidente falar e pedi apoio aos demais vereadores que
tiraram foto para acabar com a farra da diária. Mas foram os mesmos vereadores que
votaram na viagem internacional da prefeita. E aí querem moralizar, é a bancada do
PTB que está errada. São os mesmos vereadores que foram favoráveis a diária para
Brasília. E aí quando esse vereador foi a assembleia buscar uma emenda de 125 mil para
custeio na saúde, aqui em Porto Alegre e o presidente Mateus me perguntou cadê o
dinheiro. Deve estar no caixa 2 dessa secretaria da saúde. É tão fácil vir aqui e querer
moralizar, mas na verdade querem se promover. Porque numa hora são favoráveis para
viagem internacional e aí quando é realmente para moralizar a casa, eles moralizam pela
metade. Essa é a transparência. A comunidade quer acabar com a farra da diária, beleza.
Mas eu acho que não precisa fazer politicagem deslava na câmara de vereadores. Ver.
Paulo – Eu acho que um projeto tem que ser votado na sua totalidade. Já que não vai ser
votado na totalidade em tirar totalmente as diárias, vão deixar ainda uma parte dele. Eu
ainda vou votar favorável a esse projeto em virtude da esperança de que venha para essa
casa um projeto que tire também as diárias para Brasília. O que está acontecendo hoje
aqui é uma parcela de retirar diárias. E não na sua totalidade. Que seja na integra. Que
se tire a diária na sua totalidade. Isso é economia. Assim como falou o vereador Alex,
buscou em Porto Alegre na assembleia legislativa 125 mil, através de um deputado
estadual que pediu a um deputado federal. Isso é economia de custo. Ver. José Rosales
– Venho esclarecer que eu não votei no projeto nas diárias do município. E quero dizer
que não sou contra, acho que se é para buscar conhecimento, buscar recurso, mostrar
nosso trabalho. Ir a Brasília é importante sim e vou dizer vereador Lebrão e o senhor
lembra disso, que não é só com os deputados que a gente busca recurso. Mas é através
deles também. Agora, eu lembro no outro mandato que eu estive nessa casa, eu, o
vereador Lebrão e o vereador Daniel fomos a Brasília e com está ida veio aquela
passarela que foi instalada no Berto Círio. Isto é a importância de ir a Brasília. E eu
também fiz curso. Tive quatro anos nessa casa, devo ter feito uns quatro ou cinco cursos.
Ver. Renato – Eu vejo o parecer dessa casa contrário ao projeto. O projeto é irregular. E
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quem tinha que fazer o projeto era a mesa diretora e não foi feito isso, foi escrito por 6
vereadores. Mas eu entendo que estrategicamente foram derrubadas as idas a Brasília
então é bem claro na comunidade que parte das diárias vão ser tiradas da câmara e não
todas. Quem diz que não vão a Brasília também fazer farra? Pode ir também. Eu não
sou contra ninguém fazer curso, nunca critiquei ninguém aqui por fazer curso. Essa casa
foi manchete do diário de Canoas campeão em 2014, campeão de diárias. Eu entendo
que cada um sabe o que é necessário para se qualificar. Por isso que nessa casa tem
vereadores que não conseguem a reeleição. Isso eles vão saber depois lá no final do
mandato deles. Se o projeto for aprovado e eu vou votar favorável sim, lá no começo eu
falei que era favorável as emendas, ao projeto. Sou favorável sim, mas nós podemos
estar pecando aqui se a procuradora dessa casa apresentou um laudo aqui que está
equivocado, pode estar errado. O voto é político. Muitas vezes o voto é no sentimento, é
nas iniciativas de eu quero fazer isso ou aquilo. Meu voto sempre foi aberto, sou
favorável ao projeto, mas quero salientar que pode ter um erro grave no projeto. Projeto
aprovado.
- PROCESSO Nº 293/19: PROJ. LEI Nº 009/19 – Institui a criação do Banco de
Medicamentos do Município de Nova Santa Rita/RS. Aprovado por unanimidade.
PROCESSO Nº 294/19: PROJ. LEI Nº 008/19 – Institui a criação do Banco
Municipal de Materiais Ortopédicos do Município de Nova Santa Rita/RS. Aprovado
por unanimidade. PROCESSO Nº 307/19: PROJ. LEI Nº 011/19 – Institui o Projeto
“Mama Amiga” e dá outras providências. Aprovado por unanimidade. PROCESSO Nº
308/19: PROJ. LEI Nº 010/19 – Declara de utilidade pública a ONG (Organização
Não-Governamental) Amigo dos Peludos de Nova Santa Rita e dá outras providências.
Aprovado por unanimidade. INDICAÇÕES: Ver. Renato - No sentido de que a
secretaria competente efetue a pavimentação ou PAVS na Rua Manoel Silveira, Centro,
conforme abaixo-assinado dos moradores anexo à presente Indicação. Aprovada por
unanimidade. No sentido de que a secretaria competente efetue pintura e revitalização
do prédio da antiga Prefeitura, na Rua Lourenço Záccaro, 1449, Centro. Aprovada por
unanimidade. Ver. José Rosales - No sentido de que a RGE Sul efetue a extensão de
rede elétrica na Estrada Ildo Meneghetti e Rua Adão Lemes da Rosa, Assentamento
Itapuí, bairro Caju. Aprovada por unanimidade. No sentido de que a CCR ViaSul estude
a possibilidade de construir uma pista de desaceleramento na BR-386, na entrada para a
Estrada Sanga Funda, bairro Sanga Funda, e construir uma pista de aceleramento na
saída da Av. Lourenço Záccaro, Centro, para a BR-386. Aprovada por unanimidade. Ver.
Jocelino - No sentido de que a secretaria competente realize estudo para construção de
uma Escola Infantil no bairro Morretes. Aprovada por unanimidade. No sentido de que
o Poder Executivo Municipal e o Presidente desta Casa Legislativa realizem parceria
para atender a comunidade com a devolução mensal de dez mil reais ao Poder
Executivo, a ser utilizado na contratação de cardiologista, em consultas de tomografia e
exames laboratoriais. Este valor é referente ao duodécimo da Câmara Municipal, da
dotação orçamentária de diárias no legislativo até o mês de dezembro de 2019.
Aprovada por unanimidade. Ver. Ildo - No sentido de que a secretaria competente
efetue patrolamento e colocação de sub-base no primeiro beco à esquerda da Rua
Formosa, bairro Califórnia. Aprovada por unanimidade. No sentido de que a secretaria
competente efetue patrolamento e colocação de sub-base no primeiro beco à direita
passando a Empresa Faccini, na Rua Amilton Amorim, bairro Sanga Funda. Aprovada
por unanimidade. Ver. Leonardo - No sentido de que a secretaria competente analise a
possibilidade de criar um programa de controle de obesidade nas escolas, através de
acompanhamento psicológico e nutricional. Aprovada por unanimidade. No sentido de
que a secretaria competente analise a possibilidade de substituir os motoristas
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comissionados por motoristas concursados que estão aguardando para ocupar a vaga
pela qual fizeram concurso e foram aprovados, qualificando-os a assumirem seus postos
na Administração Pública. Em discussão - Ver. Paulo – Vereador Leonardo, tens o meu
respeito com relação a esse pedido. Tem se tornado uma constante, uma farra nesse
município o qual já foi denunciado no ministério público. Por CC’s estarem dirigindo,
por contratações irregulares e o senhor da base do governo faz um pedido ao executivo
municipal que se posicionem e faça cumprir essa lei. Fica aqui o meu respeito a esse seu
pedido e lhe digo, o executivo municipal se fizer isso tem meu respeito.
Aprovada
por unanimidade. Ver. Alexsandro - No sentido de que a secretaria competente efetue a
pavimentação asfáltica da Rua Marinho Peixoto, Centro. Aprovada por unanimidade.
No sentido de que a secretaria competente realize estudo para a implantação de um
Posto de Saúde no bairro Sanga Funda. Aprovada por unanimidade. Ver. Rodrigo - No
sentido de que a RGE Sul efetue a troca de um poste localizado na altura do nº 1600 da
Rodovia Transaçoriana, bairro Sanga Funda. Aprovada por unanimidade. No sentido de
que o Poder Executivo estude a possibilidade de alteração do art. 99 da Lei 088/1993 –
Estatuto do Funcionário Público, suprimindo a anualidade do Laudo Técnico Pericial.
Aprovada por unanimidade. Ver. Guilherme - No sentido de que a secretaria
competente efetue manutenção e ampliação da rede pluvial da Rua Maria Januária,
bairro Berto Círio. Aprovada por unanimidade. No sentido de que a secretaria
competente efetue limpeza de lixo e instalação de placas de orientação de “proibido
colocar lixo” na área verde e institucional localizada no bairro Maria José. Aprovada
por unanimidade. Ver. Antônio - No sentido de que a RGE Sul efetue a troca de um
poste localizado em frente ao nº 515 da Rua das Cerejeiras, bairro Caju. Aprovada por
unanimidade. Ver. Paulo - No sentido de que a secretaria competente disponibilize
guardas em todos os Postos de Saúde do Município. Aprovada por unanimidade. No
sentido de que a secretaria competente efetue a colocação de placas indicativas nos
pontos de táxi do Município, demarcando o início e final do espaço reservado aos
mesmos. Em discussão - Ver. Paulo– Esse meu primeiro pedido e com relação a
segurança dos postos de saúde, é uma constante não só na parte dos servidores que
prestam serviços dentro dos postos medico, isso já vem a anos nós clamando,
principalmente no nosso posto 24 horas que fica desprovido de segurança a noite. Eu
gostaria que os vereadores se sensibilizassem junto ao poder executivo e fizessem
alguma coisa em relação a isso. Nós estamos precisando de mais segurança nos nossos
postos de saúde. E com relação a placa de sinalização dos taxis, já existe uma. Eu quero
que exista outra no início do estacionamento dos taxis. Porque não está sendo respeitado
no município. Obrigado Aprovada por unanimidade. PAUTA: PROCESSO Nº 567/19:
PROJ. LEI Nº 017/19 – De autoria do Vereador Ildo Maciel da Luz - Institui no
Calendário Oficial do Município de Nova Santa Rita o “Janeiro Branco”, mês dedicado
à conscientização e difusão da saúde mental e emocional. Dada a 1ª pauta. PROCESSO
Nº 607/19: PROJ. LEI Nº 018/19 – De autoria do Vereador Paulo Ricardo de Vargas Denomina as ruas “C” e “D” do Loteamento Vale Verde e dá outras providências. Dada
a 1ª pauta. EXPLCAÇÕES 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 e
uma 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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