ATA Nº 019/2019 – 16ª SESSÃO ORDINÁRIA – 11/JUNHO/2019 – Ao decimo
primeiro dia do mês de junho do ano de dois mil e dezoito na sede da Câmara de
Vereadores de Nova Santa Rita, realizou-se a decima sexta Sessão Ordinária, do
segundo ano da sétima legislatura, com a presença de todos vereadores. Nesse
momento o Presidente Mateus Marcon, deu início aos trabalhos às dezesseis horas
SORTEIO: COMUNICAÇÕES DE LIDERANÇAS: PTB/ PDT / PRB / MDB / PT.
GRANDE EXPEDIENTE: Ver. Rodrigo Aveiro / Ver. Ildo Maciel da Luz / Ver. José
Rosales / Ver. Alexsandro Ávila / Ver. Renato Machado / Ver. Leonardo Vieira / Ver.
Guilherme Mota / Ver. Mateus Marcon /Ver. Antônio Alves/ Ver. Paulo Vargas e Ver.
Jocelino Rodrigues. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Ver. Alexsandro Ávila / Ver.
Rodrigo Aveiro / Ver. Ildo Maciel da Luz / Ver. Leonardo Vieira / Ver. Mateus Marcon /
Ver. Guilherme Mota / Ver. José Rosales / Ver. Renato Machado / Ver. Paulo Vargas /
Ver. Jocelino Rodrigues e Ver. Antônio Alves. EXPEDIENTE: Foi feita a leitura do
Boletim nº 019/19. COMUNICAÇÕES DE LIDERANÇAS: Ver. Alex – Saudou
todos. Mais uma vez o assunto é importante. Eu quero deixar bem claro que às vezes
recebo muitas críticas em redes sociais. Sou um vereador que mostro a realidade e
sempre digo, doa a quem doer. Esse é o meu perfil. Então quero deixar bem claro para
os vereadores da base do governo que eu não tenho problema nenhum com sigla
partidária. Mas sim, quando as pessoas que estão lá para fazer um bom trabalho, um
bom desempenho naquela secretaria, infelizmente isso não acontece. Pedi para os
vereadores da base do governo que caia a ficha e defenda a comunidade. Agora a
comunidade do assentamento, isso é o que me deixa assustado. É eu ter que ir lá no
assentamento Santa Clara, na rua Santa Clara, do lado essa estrada faz divisa com a
COOPAN, atender aquela comunidade. Que a secretaria de lá, a secretaria de educação
é de lá e está prejudicando as crianças do assentamento. Aí eu digo, alo Santa Rita, se
está prejudicando o pessoal do assentamento, tu calculas o que vai fazer com o resto da
população. Para as crianças de Portão já foi negado o transporte, depois não se deu por
satisfeita e negou a vaga na escola. Depois foi para o lado do Caju, tirou as micro e o
conselho sempre atuando. Está ali uma conselheira que não me deixa mentir. Agora está
lá prejudicando os vizinhos dela. Até quando isso? São sete vereadores que fazem parte
da base do governo será que não tem um diálogo já que ela não escuta a oposição? Diz
que a oposição só está fazendo ladainha, mas tem um vídeo na internet para quem quiser
ver o depoimento daquelas mães. Dezesseis crianças sem a micro escolar, tendo que
caminhar 2km lomba a cima. Com mato dos dois lados. Tendo uma micro parada dentro
da escola, que dificuldade é essa? A secretaria é mãe, ela conhece aquelas famílias,
conhece a dificuldade daquelas famílias, melhor do que eu. Melhor do que os
conselheiros que foram lá. Vereador Zé Rosales foi chamado pelo telefone para ir lá e
disse que não podia atender porquê ele não iria contra a administração. E agora o que
vocês podem me dizer? É lamentável. Só o que eu peço para vocês é uma justificativa,
um apoio, que vocês sentem e conversem com a secretaria. Eu vou voltar semana que
vem de novo e se não for solucionado eu vou voltar de novo. Toda comunidade vai
saber da injustiça que estão fazendo agora lá no assentamento, com crianças de quatro
anos. Pelo amor de Deus, tem uma micro lá. Vem a verba do governo federal, vem a
verba do governo estadual, cada criança matriculada na zona rural ganha, o município
ganha para transportar essas crianças ou vão dizer que eu estou mentindo? Eu não estou
mentindo. Está aqui o conselho tutelar que já encaminhou esses ofícios daquelas mães
para o ministério público. E não existe promotor ou juiz que não vai dar essa sentença
favorável aquelas mães. Mas não precisava chegar nesse ponto, desse vereador vir aqui
e expor isso. Ver. Leonardo – Saudou todos. Gostaria de falar um pouco da nossa
eleição que ocorreu semana passada o qual fizemos a composição, pessoal
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comprometido com o partido, com o crescimento e progresso. Estamos bem alinhados,
temos o Seco como presidente, o Bira nosso vice. Mas tem fatos que acontecem na
cidade que acaba nos preocupando. Queria pedir desculpa e pedir para o colega
vereador Lebrão que ele pudesse nos dar uma explicação sobre a previa que causa uma
certa duvida na comunidade. Tem um vídeo circulando aí e tem uns adjetivos aí que não
condiz com a personalidade, com o jeito das pessoas trabalharem. E fala até em coronel,
eu estava pesquisando porquê então não sei o significado. Coronel geralmente não tem
um bem comum, ele é autoritário e eu vejo um cara trabalhando, trazendo recursos para
nossa cidade, impulsionando o progresso. Temos que reconhecer que muita coisa foi
feita e através de um deputado federal que ajudou muito. Temos que reconhecer o
trabalho das pessoas e eu reconheço o trabalho do deputado Marcon. E até fico
preocupado com a situação porque a gente quer progresso. No mais estamos
trabalhando com responsabilidade, teremos sim um crescimento. PDT tem um
compromisso com o crescimento, com trabalho, com educação, ensino de qualidade.
Essa é a nossa meta e vamos seguindo firmes e fortes. Ver. José Rosales – Saudou
todos. Aconteceu a previa do PT onde foi indicado o secretario Rodrigo Batistella como
pré-candidato para representar o partido dos trabalhadores. Só para comunicar. Eu quero
colocar algumas coisas que vemos nas redes sociais e nem tudo é verdade. O vereador
Alex falou que eu fui chamado para atender esse pedido lá, eu quero dizer que nunca
recebi ligação, nunca conversei com alguém sobre esse problema e se alguém quiser
falar comigo para eu ir lá eu vou sim, sempre fui. Sempre que fui chamado eu estava
presente. Eu queria saber quem é que fez essa ligação, eu nunca recebi ligação para ir lá
na rua Santa Clara falar sobre as condições das crianças. Quero deixar isso bem claro.
Nem tudo é verdade porquê também vi no vídeo, questionando e dizendo que não era
verdade a questão do contrato que a prefeita assinou com a empresa para a elaboração
do projeto do centro administrativo. E agora o mesmo vereador está pedindo informação.
Está aqui o contrato que a prefeita assinou com a empresa. Eu estive lá na procuradoria,
inclusive esse esclarecimento estava elaborado para entregar para o vereador Alex. Até
por que ele foi o coordenador da bancada do PTB, pediu, foi elaborado, mas por
consequência do vereador, não foi entregue. Nós temos que ser bem claro nas nossas
publicações e mostrar o que é verdade. GRANDE EXPEDIENTE: Ver. Ildo – Saudou
todos. Eu gostaria de prestar alguns esclarecimentos sobre o que aconteceu os últimos
dias diante do meu partido. Eu sou vereador de terceiro mandato, me sinto muito
honrado de ser o vereador mais votado do município dessa última eleição e quero dizer
que nunca militei em outros partidos. Mas quero trazer alguns esclarecimentos aqui em
relação as previas. Que alguém considera como previa. No último dia 27 nós sentamos
com o executivo do partido e os dois pré-candidatos. Eu sugeri uma proposta para o
meu oponente, que fizéssemos daqui 30 ou 40 dias uma pesquisa e o que estivesse
melhor seria nosso candidato. Não houve acordo e eu não concordei com as previas do
dia 08 e inclusive mandei um documento para o executivo do partido e para estadual. E
quero dizer que eu lamento, o meu partido que eu ajudei a construir. Que um executivo
do meu partido subestimou o estatuto do partido. E aqui os senhores sabem disso, que
ninguém está acima do estatuto do partido. Nem o presidente da república. E aqui no
nosso município foi rasgado e pisado em cima. Inclusive alguns militantes ignoraram o
presidente do nosso partido e a nossa tesoureira. E por isso quero dizer aqui em público,
porquê meu nome está rolando em tudo que é canto desse município. Que eu não
considero previa e não respeito como previa e eu recorri a estadual, levei todas as atas
de reuniões onde nós nunca tivemos acordo e está lá na estadual e que vai decidir o
rumo do nosso município. A executiva do partido que cruzou por cima do estatuto
merece ser tirada do nosso partido. E a estadual deve intervir e vir aqui e construir
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outros nomes para que seja respeitada as regras do partido. E quero dizer a todos que
sou pré-candidato e lá em abril do ano que vem, que rege o estatuto do PT, sou précandidato e quero ir para umas previas. Por que nós temos hoje mais de 1.200
companheiros filiados. Nós como governo temos o compromisso com o nosso
município. E muitos CC que vivem conversando fiado nos corredores e ganhando um
bom dinheiro para não fazer nada, devem se colocar no seu lugar e trabalhar. É dessa
forma que eu me posiciono, eu sempre soube respeitar aquela pessoa mais humilde,
aquela pessoa mais alta sociedade. É assim que eu trabalho e tenho dignidade desde
berço. Não tenho vergonha de dizer que sou um assentado. Meu nome não tem valor
que compre. Ver. Alex – E agora eu queria relatar para os senhores referente ao acidente
que aconteceu aqui na estrada Marinho Peixoto que liga a escola da Fazenda. Quando
eu fiz a publicação no domingo à tarde, muita gente critica. Esse vereador por diversas
vezes já fez indicação para fazer pavimentação naquela rua porquê é uma rua de
extrema importância. Ali tem a secretaria de obras, secretaria do meio ambiente, tem
escola e tem o parque Olmiro Brandão. E também para levar segurança as pessoas que
trafegam naquela estrada. Esse vereador também fez pedido para que fosse colocado
quebra-molas ali e acompanhando a rede social várias pessoas dizendo que não pode
botar quebra-molas em estrada de chão batido. Aí eu me refiro ao município de Portão.
Onde a secretaria retirou o transporte das crianças. Terminando o asfalto para quem
segue em Portão, a prefeitura de lá botou 50 metros de fresa asfáltica compactada com
rolo e um quebra-molas no meio para levar segurança para a igreja que tem ali. Dois
quebra-molas, foi feito um e 200 metros depois foi feito outro. Da mesma forma. Então
eu aproveito, esse vereador preocupado também fez indicação para que fizesse isso
também. Aproveito que o secretário de obras Jair está presente, sei que é esforçado e
está trabalhando bastante para atender a demanda da comunidade, sei que não é fácil.
Mas pode rever isso, ir lá no local e constatar que realmente pode fazer isso e se fizer
isso com certeza vai ganhar muito porquê vai levar segurança para aquelas pessoas que
trafegam ali. Para que não aconteça o que aconteceu esse final de semana. Uma família
que iria se deslocar ao parque, acabou um corola em alta velocidade, com o motorista
bêbado que se negou a fazer o teste do bafômetro e é um empresário aqui do município.
Lamentável. As cinco pessoas estão lá fazendo cirurgia e ele foi lá e pagou a fiança e foi
solto. Nem preso foi. Essa é a injustiça do nosso Brasil. Uma vergonha. Então cabe a
nós vereadores questionados em rede social, as pessoas que trabalham na prefeitura, o
executivo tomar ciência e responsabilidade disso e saber que aquela estrada é perigosa.
E hoje aconteceu outro acidente, um veículo em alta velocidade capotou ali. Não se
feriu, não machucou ninguém, mas sabe lá se no próximo final de semana não vai
acontecer uma tragédia. A menina vai ter que reconstruir toda a face novamente, vai
levar esse acidente para o resto da vida. É uma responsabilidade dos vereadores? É sim,
esse vereador já pediu, já levou conhecimento ao executivo
e peço mais uma vez
aos vereadores que me ajudem. Levem isso ao executivo para que tomem ciência e esse
vereador não venha novamente aqui. Essa família que sofreu esse acidente no domingo
vai levar isso para o resto da vida. A gente com certeza poderia ter evitado. Se essa
indicação que o vereador fez tivesse sido atendida, se a prefeita tivesse se preocupado
com isso e procurado fazer pavimentação naquela rua, sabendo que é de grande
importância. Tem rodeio estadual, vem gente de todo lado e aí entra em uma estrada de
chão batido ali para chegar na escola Fazenda. Que vergonha! Um município que
arrecada 141 milhões e eu escuto um playboyzinho, um alemãozinho dizer que está tudo
uma beleza. Beleza para quem? Lamentável! Ver. Renato – Saudou todos. Bastante
interessante as palavras do vereador Lebrão. Vereador, quem tem caráter tem, quem não
tem, não tem. A dificuldade que nós temos na cidade, está crescendo e o trânsito está
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aumentando. Vemos engarrafamento em alguns horários nas preferenciais,
principalmente de tarde. As pessoas começam a correr mais risco que de costume. Hoje
os movimentos aumentaram bastante e a gente sabe que aqui inúmeros vereadores
fazem pedidos, mas que não pode colocar quebra-molas em estrada de chão batido, não
é permitido. O código de trânsito não permite. Mas nas ruas de asfalto dá para melhorar.
Um pedido pessoal aqui para o seu Moacir para que ele possa investigar esses pontos e
a gente já conversou sobre isso. Alguns pontos na cidade que estão com dificuldade,
com o risco de mais acidentes. Nós sabemos do trabalho de cada colega vereador e eu
falei numa sessão anterior que as nossas indicações não tem valor nenhum e o poder
executivo não tem compromisso de responder os vereadores. Se vê sequência de
pedidos acumulados de vários vereadores, o mesmo pedido. Nós entendemos que
pedido de providencia é a arma que temos que é solicitar e diz no nosso regimento
interno, lei orgânica, que é obrigatório ser respondido. E nós ficamos indagador pela
comunidade, muitas vezes não temos a resposta necessária para mostrar o que precisa
ser feito ou não. Nós esperamos que comece a ser amenizado esses problemas do nosso
transporte do município, alguns locais estão colocando em risco os moradores. Eu sei
que seu Moacir aqui vai tomar as atitudes possíveis para melhorar esse sistema. Ver.
Leonardo - Saudou todos. Nós do gabinete do PDT criamos um gabinete digital. Para
ter mais acesso e agora o pessoal tem me passado muitos pedidos. Na ideia de a gente
dar mais oportunidade para esse pessoal nos alcançar no gabinete. Via facebook, temos
um número para o WhatsApp, vamos estar divulgando esse número amanhã na rede
social, e-mail e meu número pessoal e também do gabinete que está de portas abertas
para receber o pessoal. Aumentar o nosso trabalho, nosso compromisso com a
comunidade, independentemente de partido ou de bairro, estamos criando mais essa
ferramenta digital. Vamos estar divulgando a partir de amanhã. E aguardamos a
demanda para tirarmos o sossego dos secretários. Ver. Guilherme – Saudou todos.
Como participei fui convidado para o evento do final de semana pelo secretário Rodrigo.
Venho esclarecer e por meu posicionamento claro, com muita educação. Uma vez que
tive a honra de ser vereador durante quatro anos e agora de novo com o vereador Lebrão
e como sai em foto, nada mais justo do que falar por que eu estive lá. Quero dizer ao
vereador Lebrão que tenho o maio respeito por ele enquanto vereador, aliás, tenho
certeza que em quatro anos e alguns meses que sou vereador junto com o Lebrão, nós
devemos ter votado mais de cem vezes. Uma história de quase cinco anos. É sinal que
nós temos muito mais pensamentos parecidos do que pensamentos divergentes. Sempre
em cinco anos votamos rigorosamente igual porquê temos ideia iguais. Mas digo isso
porquê diante de uma situação polemica que foi colocado nessa tribuna e a minha
imagem foi utilizada no final de semana, venho dizer que participei das previas do PT.
Independente ou não de apoiar o meu partido, mas acredito que ele é um grande
secretario que tem todas as capacidades técnicas políticas necessárias para tocar um
executivo. Eu acho que nada mais limpo e justo na política do que o vereador ser
transparente com suas ações também. Por isso o vereador Zé que conversou comigo
hoje à tarde, apenas para colocar o meu posicionamento, o porquê fui no evento e
porquê fui cumprimentar o secretário depois. Ver. Mateus – Saudou todos. Gostaria de
falar do meu partido. Eu me senti envergonhado pelo que fizeram com o meu partido
sábado, vereador Lebrão. Além de não ter autorização do colega e vereador Lebrão para
usar o nome dele, não foi previa e para vocês terem noção que não foi legitima essas
previas, nem o presidente do partido estava lá. Eu me admiro muito de quem fez isso.
Alguns até entenderam porquê chegaram ontem no partido, não podemos nos queixar.
Mas os mais velhos sabiam muito bem o que estavam fazendo lá. E outra, eles querem
nos atacar de todo jeito. Na reunião do dia 27, quando descordamos na reunião com
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outro candidato, ele já começou a me ofender e me chamar de gurizinho. Eu não sei por
que gurizinho, pode ser porquê sou novo, até agradeci o elogio dele. Porquê com a idade
que eu tenho hoje, já sou o vereador mais novo da cidade, presidente mais novo da
cidade e por quatro dias fui o prefeito mais novo do estado. Ele eu não sei o que fez já.
E outra, depois ele vem e ataca o deputado federal Marcon, meu pai. Chama de coronel
que não representa o partido dos trabalhadores, então me pergunto, um deputado que
tem três mandatos de deputado estadual, agora vai para o terceiro mandato como
deputado federal, sempre pelo PT. Já recebeu convite de vários outros partidos e falou
que nunca vai deixar o PT. Mesmo no impeachment da Dilma não deixou o partido.
Mesmo quando prenderam Lula não deixou o partido. E sempre vai defender a bandeira
do partido dos trabalhadores. Tem gente que chegou ontem querendo criticar. Imagina,
um deputado federal que chegou no município trouxe creche nova, escola nova, asfalto,
máquina nova porquê se hoje a secretaria de obras tem máquina é por causa dele. Se nós
temos quadra coberta nova é por causa dele. Posso citar aqui a creche da Califórnia, a
rua Pinheiro na Califórnia, a creche Paulo Freire do loteamento popular. O asfalto na
Sanga Funda, o asfalto da João Correia, o asfalto da rua F, o asfalto da Itapuí que ele
conseguiu a verba e perderam os prazos aqui na prefeitura. Micro Escolar nova, se hoje
as crianças tem é porquê ele conseguiu. Poderia ficar citado muitas outras coisas. Vem
gente querer dar opinião que não foi opinião, foi o que foi dito nas outras reuniões, que
não teria acordo para fazer as previas. Já vem pessoas querer chamar de coronel, acho
que muitas pessoas tem que rever o que vão fazer. E agora vai estar na mão da estadual,
vamos ver como eles vão ficar depois. E não é carteirasso nenhum, porquê o estatuto é
claro, que as previas se não há acordo, ou consenso e todos os filiados, se um filiado
falar que não há acordo, não tem previa. Quem diz que vai ter previa ou não é o
calendário do diretório nacional e quase sempre é em abril. Ver. Antonio – Saudou
todos. Gostaria de fazer um comentário a respeito da pré-convenção do PT. Eu fui
convidado através do presidente do meu partido. E acho que essa briga interna eles têm
que resolver. O PT sempre apresentou 1 ou 2 pré-candidatos. Sabemos que é uma
política antiga já do partido. A definição é com eles. Eu gostaria também de ter ido na
convenção do PDT, não pude ir. Acho que é importante nós participarmos como
liderança, estamos num conjunto fazendo um trabalho para o município que tem dado
certo. Creio que a comunidade tem notado a diferença depois dessa administração
assumir o município. Ver. Paulo – Saudou todos. Me sinto honrado dessa casa estar
cheia. Quem dera fosse sempre assim. Quero continuar falando a respeito de
infraestrutura. Sinalizações e demandas que a grande maioria cai sobre os ombros do
secretário de obras. Essas demandas são inúmeras. Eu mesmo recentemente fui
comtemplado com a troca de uma placa de pare, O secretario Rodrigo me escutou, tinha
uma placa de pare na frente da igreja Universal. Pedi para que ele botasse a placa de
pare na Av. Santa Rita, na saída dos ônibus, porquê a conversão daqueles ônibus ali era
muito difícil. Muitas vezes tem que dar ré nos veículos para que o ônibus pudesse fazer
a conversão. Seu Moacir atendeu à solicitação. Pinturas de faixas de segurança também
estão sendo feitas dentro do município. Mas cabe minha crítica com relação a isso
porquê existe uma legislação que tem que ser obedecida. A sinalização do nosso
município ainda está muito a desejar. Mas muito mesmo. Tanto é que esse acidente não
foi o primeiro que aconteceu nessa rua, da escola Fazenda. Porquê já tivemos que eu me
lembre, um funcionário público capotou uma van, outra morte ano retrasado também
fruto de embriagues, agora essa lesão nessa família e por aí vai. Nós temos que prestar
muita atenção em relação a sinalização e a infraestrutura do nosso município. Uma
arrecadação que esse ano vai estourar aproximadamente 142 milhões de reais, um
município com 27 anos de emancipação e com infraestrutura ainda a desejar. Cabe ao
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poder executivo, aos representantes, secretários que continuem fazendo um trabalho que
contemple a comunidade com coisas que realmente são importantes. Não adianta pintar
uma faixa de segurança que me leve para o mato do outro lado, tem que haver um bom
senso. Aquela faixa de segurança tem que terminar numa calçada. Temos que prestar
atenção nisso. As pessoas pensam nisso, fazer uma faixa de segurança não é
simplesmente pintar e deixar ali. Tem que saber para onde ela vai. Nós temos várias
faixas no município que te levam para o meio do mato.
Ver. Jocelino – Saudou todos. Venho falar sobre o projeto que vai ser votado hoje em
relação ao meio ambiente. Sobre as novas normas na questão do meio ambiente. Esse
projeto demorou mais de seis meses para ser elaborado pela secretaria. E eu acho que
não é em uma semana, dez dias que nós vamos resolver. São seis legislações, mais
resoluções também para se debater sobre esse projeto. Esse projeto vem também, tem a
questão do plano diretor e alguns pontos aqui que eu vou citar. Exemplo no artigo 17
que fala sobre é vedado o lançamento do meio ambiente de qualquer forma de matéria,
energia, substancia, mistura ou estado físico prejudiciais ao ar atmosférico. Eu vou citar
como exemplo um problema que temos no município desde 2017 sobre uma empresa de
telha que tem na Av. Getúlio Vargas. Um problema que o executivo ainda não conseguiu
resolver. Do qual foi dado uma licença para ele, por um ano, e agora fica questão do
empunho dentro do executivo, mas não consegue resolver o problema daquelas famílias
que hoje moram envolta daquela fabrica. Aqui nenhum dos vereadores quer que a
empresa feche. Os vereadores, a comunidade, querem que ela se legalize na questão do
ar. Por que é notório o cheiro. Existe os filtros, a secretaria da época cobrou e foi sim
instalado os filtros, mas tem que estar ligados para funcionar. Algumas coisas sobre
responsabilidade do proprietário do destino das podas. Nós temos triturador, nós temos
a secretaria, nós temos um período de poda. Então isso não está bem claro durante o
projeto. Então eu acho que esse projeto temos que debater um pouco mais. Eu sei que a
burocracia de licenciamento é complicada para a vida do empresário, infelizmente a
nível federal, estadual, municipal, é burocrático. Os vereadores e eu queremos entender,
vou dar um exemplo na questão, esse projeto deveria ser elaborado junto já que atinge
também a vigilância ambiental. Uma questão de saúde. Sobre os prazos também de
licença que passa de um ano e meio para quatro anos, sobre a questão de proibir a
liberação do escoamento pluvial. Mas como ficam os loteamentos novos que estão se
instalando no município. Vão largar onde esses resíduos? Também não está claro. Na
questão da comissão julgadora das infrações. É um técnico que é um servidor, um
coordenador que é indicado pelo executivo e o secretário. Então qualquer infração vai
passar por essa comissão. Terá que ter uma confiança mutua no secretario, no
coordenador e talvez também no técnico lá. Que é uma pessoa capacitada para aquilo ali.
Deveria ser revistos esses pontos também. Não estou prejudicando o projeto, não estou
dizendo que o projeto é ruim. ORDEM DO DIA: Requerimento do Ver. José Rosales
– No sentido que seja incluído na Ordem do Dia da Sessão Ordinária da presente data
dois Requerimentos. Acatado. REQUERIMENTO: No sentido de que seja incluído na
Ordem do Dia da Sessão Ordinária da Presente Data, o PROJ. DE LEI Nº 018/19, de
Origem Executiva, o qual “Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar
servidor por prazo determinado.” Em discussão o projeto: Ver. Renato – Pelo
período que esse projeto tramita na casa, nós tivemos a oportunidade de discutir
algumas dúvidas. Algumas ficaram em aberto ainda, como questão de recolhimento de
galhos, os moradores vão ter que pagar, a comissão que vai julgar as multas. Eu acho
que precisaríamos mais tempo para discutir o projeto e para que pudéssemos trazer mais
técnicos, convocar fiscais do meio ambiente, para que pudesse verificar melhor o
projeto. A responsabilidade é muito grande para quem vota no projeto, tem coisas boas,
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mas também tem que ser revisto algumas situações que precisam ser melhoradas. Por
que não é todo em cima do contribuinte, eu não vou pagar o preço desse projeto votando
sem avaliar melhor. Se o projeto não foi mais discutido, mais uma semana, para
secretario do meio ambiente vir nessa casa, um convite amigável, os ficais do meio
ambiente esclarecer algumas dúvidas. Tem vereador que nem leu o projeto ainda. Eu
não tenho como votar favorável e botar no meu ombro a responsabilidade dos atos que
vão acontecer. Aprovado por unanimidade. No sentido de que seja incluído na Ordem
do Dia da Sessão Ordinária da Presente Data, o PROJ. DE LEI N° 019/19, de Origem
Executiva o qual “Altera a Lei que dispõe sobre a Política Municipal de Meio Ambiente
e Saneamento Básico, cria o Conselho Municipal do Meio Ambiente e Saneamento
Básico. Ver. Jocelino solicitou a inclusão de uma emenda no Projeto: Acatada. “Art.
Fica instituída a “SEMANA DO MEIO AMBIENTE” será comemorada
obrigatoriamente nas escolas, creches e demais estabelecimentos públicos, através de
programação educativas e campanhas junto à comunidade, na primeira semana de junho
de cada ano”. Foi colocado em discussão o Projeto: Ver. Jocelino – Eu não vou ser
desfavorável ao projeto porquê há toda uma cidade dependendo de algumas licenças e
desse projeto. Não vou cometer essa irresponsabilidade de trancar a secretaria por mais
uma semana, mas como eu disse, projeto que demorou seis meses para ser elaborado,
não precisava ter vindo em caráter de urgência e pelo tamanho do projeto deveria ser
discutido. Não só entre os vereadores, mas a comissão. A responsabilidade depois de
aprovado esse projeto, cai no cidadão e naqueles que votaram. Os problemas irão
acontecer quando as leis começarem a se bater, como vigilância ambiental e meio
ambiente. E teremos que colocar emendas, só que até isso acontecer já mandamos fazer
as cadernetas, já se gatou dinheiro público e ninguém vai ficar riscando aquilo ali. Sou
favorável ao projeto, mas com algumas ponderações. Ver. Renato – Pelo período que
esse projeto tramita na casa, nós tivemos a oportunidade de discutir algumas dúvidas.
Algumas ficaram em aberto ainda, como questão de recolhimento de galhos, os
moradores vão ter que pagar, a comissão que vai julgar as multas. Eu acho que
precisaríamos mais tempo para discutir o projeto e para que pudéssemos trazer mais
técnicos, convocar fiscais do meio ambiente, para que pudesse verificar melhor o
projeto. A responsabilidade é muito grande para quem vota no projeto, tem coisas boas,
mas também tem que ser revisto algumas situações que precisam ser melhoradas. Por
que não é todo em cima do contribuinte, eu não vou pagar o preço desse projeto votando
sem avaliar melhor. Se o projeto não foi mais discutido, mais uma semana, para
secretario do meio ambiente vir nessa casa, um convite amigável, os ficais do meio
ambiente esclarecer algumas dúvidas. Tem vereador que nem leu o projeto ainda. Eu
não tenho como votar favorável e botar no meu ombro a responsabilidade dos atos que
vão acontecer. Ver. Ildo – Eu sou favorável a esse projeto porquê o Tino lembra quando
estávamos na pasta da secretaria da agricultura e meio ambiente. As demandas que
existiam e uma das coisas que eu quero dizer aqui, por exemplo, a licença Patrícia, o teu
esposo lida com o pessoal que são arrozeiros. A licença ambiental para os agricultores
era de um ano, mas nós acompanhando a legislação federal, agora passa para quatro
anos. E eu conversando com a secretaria Ieda que comanda essa pasta, ela falou para
mim que tem amis de 70 licença para pessoas que produzem arroz. Por exemplo, o
produtor de arroz para ele acessar o PRONAF, o custeio lá no banco, ele tem que estar
com a licença em dia. E não estando ele não vai acessar. Essas outras dúvidas que
existem, existe uma secretaria que vai estar aberta sempre para discussão. Não é uma
coisa que vai chegar e dizer que é assim que tem que ser. A secretaria é uma pessoa
acessível para conversar. Eu peço aprovação dos colegas vereadores. Ver. Antônio – A
gente reconhece a preocupação de cada vereador. Mas eu tive na secretaria, eu vi a
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dificuldade dos fiscais. A gente acompanhou muito as demandas ali que não tinham um
projeto municipal, tinha que se basear na estadual ou na federal. E sobre o tempo da
licença de operação, a gente pesquisou na época, todos os municípios na região
metropolitana, não tem nenhum município que é um ano a licença de operação. A
maioria é de quatro a seis anos. E nossa constituição fala que o máximo seria dez anos e
o mínimo quatro. A gente sabe que o investidor é aquele que do emprego, que traz o
progresso e sabemos que tem uma juventude esperando pelo trabalho. Então nós temos
que favorecer o progresso do nosso município. A gente fica um pouco desconfortável ter
que aprovar um projeto assim em cima do laço, mas acho que é viável. Eu sou favorável.
Projeto aprovado com emenda por 8 X 2. PROJ. LEI N° 015/19 – Dispõe sobre a
regularização de edificações implementadas em desacordo com a legislação específica,
portadoras de estabilidade estrutural concluída até a data de publicação desta Lei. Em
discussão: Ver. Paulo – Pelo que eu entendi do projeto é de grande relevância para o
município. Nós temos muitas obras, muitas residências, que estão embargadas. E nós
precisamos, inclusive, dar possibilidade para que esse proprietário seja contemplado
com a regularização desse imóvel. Só espero que as Tbis não subam, que não haja
acréscimo. Que o cidadão seja respeitado, fruto da dificuldade que ele tem para
construir um imóvel. Eu sou favorável ao projeto em virtude da importância que isso
tem para o município. Ver. Jocelino – Sou favorável ao projeto, parabenizo a Giovana
Fagundes por isso. Regularizando essa questão de alguns imóveis antigos. Isso é
arrecadação para o município, é interessante para um futuro a cidade regularizar todos
os prédios. Hoje há principalmente na parte urbana da cidade. Sou favorável ao projeto.
Ver. Antonio – A Giovana é engenheira, sabe das situações de obras irregulares, falta de
planejamento e muitas vezes atrasa a vida dos nossos cidadãos. Sabemos que no
município tem muito comercio que gostaria de se organizar, mas como mora em uma
área irregular não tem condições de regularizar. Fica difícil até de fazer fiscalização.
Acho que esse projeto vem para viabilizar o nosso município. Ver. José Rosales – Esse
projeto é de grande relevância e tivemos todos os cuidados. Pedimos o parecer do
IGAM e demos parecer favorável, visto que o projeto é legal. O projeto vem para
beneficiar a população e fazer a regularização daqueles prédios. Parabéns pelo teu
projeto Giovana, sou favorável.
Aprovado por unanimidade. INDICAÇÕES: Ver.
Leonardo - No sentido de que a secretaria competente efetue a repintura de todos os
quebra-molas dos bairros Floresta e Caju. Aprovada por unanimidade. No sentido de
que a secretaria competente efetue a troca de canos de esgoto de águas pluviais nas
proximidades do nº 123 da Estrada Volta Grande. Aprovada por unanimidade. Ver. Ildo No sentido de que a secretaria competente efetue a colocação de britas na Rua Veneza,
no Beco “Z”, próximo ao nº 224, bairro Berto Círio. Aprovada por unanimidade. No
sentido de que a RGE Sul efetue a colocação de rede de iluminação pública na Rua
Veneza, Beco “Z”, bairro Berto Círio. Aprovada por unanimidade. Ver. José Rosales No sentido de que o Poder Executivo elabore um projeto de lei autorizando os
funcionários públicos (mães, pais e responsáveis legais de pessoas portadoras de
necessidades especiais que se encontram em tratamento e necessitam de assistência
direta), a se afastarem do trabalho sem prejuízo da remuneração. A licença de que trata a
presente Indicação será concedida mediante apresentação de solicitação médica.
Aprovada por unanimidade. No sentido de que a secretaria competente efetue a
pavimentação com asfalto ou PAVS na Rua da Prainha, bairro Morretes. Aprovada por
unanimidade. Ver. Alexsandro - No sentido de que a secretaria competente estude a
possibilidade de reduzir o canteiro central da Av. Santa Rita, nº 1085. Aprovada por
unanimidade. Ver. Jocelino - No sentido de que a secretaria competente efetue a
substituição da parada de ônibus da Estrada da Pedreira, esquina com a Estrada
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Boqueirão do Caju. Aprovada por unanimidade. No sentido de que a secretaria
competente efetue a colocação de uma parada de ônibus na Rua Vilson Xavier, em
frente ou próximo ao CTG Sovéu de Ouro, bairro Berto Círio, sentido Centro/bairro.
Aprovada por unanimidade. Ver. Renato - No sentido de que a RGE Sul atenda à
solicitação de recolhimento dos galhos acumulados nas calçadas depois que a referida
empresa realiza a poda. Aprovada por unanimidade. Ver Paulo - No sentido de que a
secretaria competente efetue a construção de capela mortuária e realize limpeza e
conservação no cemitério do bairro Berto Círio. Aprovada por unanimidade. No sentido
de que a secretaria competente efetue revisão geral na iluminação pública da Rua do Ipê
e que seja providenciado iluminação no trecho que ainda não tem. Aprovada por
unanimidade. Ver. Antônio - No sentido de que a secretaria competente efetue a
colocação e reparo de redutores de velocidade (tachões) nos seguintes endereços: Rua
11 de Abril, nº 560; Rua “A”, nº 145; Rua Vilson Xavier, esquina com a Av. Getúlio
Vargas; Rua Vilson Xavier, nº 230; Rua 20 de Março, nos 338 e 916 e Rua Maria
Januária, nº 189, bairro Berto Círio. Aprovada por unanimidade. No sentido de que a
secretaria competente realize verificação e conservação das rampas de acessibilidade
junto às faixas de segurança de pedestres do Município. Aprovada por unanimidade. Ver.
Mateus - No sentido de que a secretaria competente efetue a colocação de meio fio e
alargamento da calçada, com colocação de britas em frente ao nº 3516 até o nº 3543 da
Av. Getúlio Vargas, próximo ao Loteamento Popular, bairro Berto Círio. Aprovada por
unanimidade. MOÇÃO: Moção Nº 007/19: Ver. Antônio -Em homenagem à Igreja
Universal do Reino de Deus (IURD), Congregação Nova Santa Rita, pela passagem dos
seus 17 anos de fundação, a ser comemorado no dia 23 de junho de 2019. Solicita que a
referida homenagem seja realizada durante a Sessão Ordinária prevista para o dia 25 de
junho de 2019. Aprovada por unanimidade. PAUTA: PROCESSO Nº 778/19: PROJ.
LEI Nº 025/19 – De autoria do Vereador José Rosales - Dá nome ao Beco I, que dá
acesso à Av. Santa Rita ao Caju, bairro Floresta, passando oficialmente a ser
denominada “Normy da Costa Viegas” Dada a 2ª pauta. PROCESSO Nº 812/19:
PROJ. LEI Nº 020/19 – De autoria do Poder Executivo - Institui o Plano
Diretor Municipal de Mobilidade Urbana do Município de Nova Santa Rita –
PLANMOB e dá outras providências. Dada a 1ª pauta. PROCESSO Nº 739/19: PROJ.
LEI Nº 023/19 – De autoria do Vereador Renato Machado - Declara de Utilidade
Pública a ONG (Organização Não Governamental) APAPNE – Associação de Pais e
Amigos dos Portadores de Necessidades Especiais do Município de Nova Santa Rita/RS.
Dada a 2ª pauta
PROCESSO Nº 742/19: PROJ. LEI Nº 024/19 – De autoria do
Vereador José Rosales - Institui o cartão de identificação para pessoas com Transtorno
do Aspecto Autista, residentes no Município de Nova Santa Rita e dá outras
providências. Dada a 2ª pauta. EXPLCAÇÕES PESSOAIS: Ver. Alex – Eu queria em
primeiro lugar dizer que eu não tenho problema nenhum com sigla partidária. Acho que
o mais importante é a atitude das pessoas que estão à frente da sigla. E aí gera as vezes
uma inimizade. Como também tem atitudes no executivo onde esse vereado não
concorda. Eu queria dizer hoje para o vereador Lebrão que é um cara que eu acompanho
há anos e é um cara de caráter, um cara que eu respeito como pessoa e como político.
Nós temos nossas divergências às vezes, mas temos nosso posicionamento. Isso eu
admiro no vereador. E acompanhando as redes sociais vi o total descontrole do Rodrigo
Batistella que se diz candidato do PT, onde tem o apoio da prefeita municipal.
Desrespeitando a sigla do partido deles. Onde nem o presidente do partido estava
presente. Quero deixar uma observação para as duas siglas que possivelmente estão
mostrando apoio a esse candidato. Que é a sigla do PRB e a sigla do MDB. Vocês
prestem bem atenção, se realmente querem o bem do município, analisem. Analisem se
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realmente aquela pessoa que deu o depoimento se mostrando descontrolado, autoritário,
não respeitando ninguém, se realmente ele merece o apoio da sigla de vocês. Porquê
tenho certeza que a sigla de vocês tem gente muito boa e estão sendo iludidos. Analisem
o vídeo, o posicionamento dele e vocês vão ver o prejuízo que vocês vão ter se
continuar apoiando uma pessoa totalmente descontrolada. Eu escutei dos mais antigos
da nossa cidade que ele tentou interditar o pai dele. E é essa pessoa que vocês estão
apoiando. Reconheço o belo trabalho do conselho tutelar, a Deuzita está aqui e mais
uma vez defendendo aquelas crianças do assentamento. Espero Deuzita que realmente
seja solucionado esse problema. E quero dar os parabéns pelo trabalho de vocês e dizer
para ti que tu me representas no conselho tutelar. Eu te admiro pelas tuas atitudes, pela
tua força de vontade, tenho certeza que representa o município muito bem e deveriam
ser valorizados. Ver. Ildo – Venho tecer alguns comentários em respeito a minha précandidatura. Não estou aqui para subestimar nenhum pré-candidato. Acho que cada
pessoa tem os seus sonhos e tem que correr atrás. Mas também quero reforçar que eu
como vereador no terceiro mandato, sempre trabalhei em prol do meu partido. Gostaria
de frisar que tenho convicção, tenho ideologia que ninguém vai me tirar e ninguém nas
redes sociais vão me subestimar. Eu sou PT há 20 e poucos anos, faz 24 anos que nós
estamos aqui e sou um militante sim e trabalhei junto com o meu partido, com os outros
partidos para elegermos esse projeto que temos aqui da professora Margarete e do
companheiro Cesar. Que é um projeto que já estamos em reta final e é um projeto que
eu me sinto muito preocupado. Por que nós temos hoje mais de mil pessoas filiadas ao
partido. E essas pessoas não estão aqui para serem enroladas por ninguém. Eles têm que
ser respeitados e tem que ser ouvidos. Quero reafirmar que sou um pré-candidato do PT
sim e quero lá em abril, quem sabe com mais um ou dois pré-candidatos do meu partido,
irmos para uma convenção e os filiados que vão definir quem vai ser o candidato do PT
para ir para as ruas junto com a militância conquistar votos e dar continuidade ao nosso
projeto. Eu vi a postagem de uma foto com três pessoas que ganham mais de vinte mil
reais por mês que estavam lá com o presidente do partido estadual e disseram que as
previas iriam sair porquê tem unanimidade. E eu não concordo com isso. E quem vai
definir é a estadual. Eu não tenho magoa com ninguém, mas ninguém venha me
subestimar. Ver. Mateus – Queria vir na tribuna só para encerrar, dizer para o vereador
Lebrão que pode contar com nosso apoio e dizer por que eu apoio o vereador Lebrão. O
vereador, podemos até falar que tem uma história parecida com meu pai. O meu pai foi
deputado estadual por três mandatos. Nos três mandados vereador Lebrão, ele aumentou
a votação. O Lebrão está no terceiro mandato como vereador, as três aumentou a
votação também. O ano agora não me recordo, mas meu pai teve um desafio maior que
seria se lançar para seu quarto mandato, mas seria como deputado federal. E hoje
podemos dizer que o vereador Lebrão se encontra na mesma situação. Vai lançar um
desafio maior que é concorrer a prefeito do município pelo PT. Que isso sim nós vamos
definir nas prévias lá em abril ou quando o diretório nacional disser qual vai ser o dia. O
meu primeiro voto aos 16 anos foi para o vereador Lebrão, meu segundo voto foi para a
Margarete. E agora quero votar de novo no senhor para ser o prefeito da cidade. E como
muitos falaram aqui, tanto a oposição, que o vereador sempre teve lado nessa câmara,
sempre foi fiel ao PT, sempre defendeu o governo da Margarete e agora muito por aí
querem dizer que somos inimigos do governo só porquê o Lebrão botou seu nome como
pré-candidato do PT. Até tem gente falando por aí que até o deputado federal Marcon é
contra o governo da prefeita Margarete. Aí quero perguntar de novo para eles, quem é o
vereador que mais defendeu o projeto do governo aqui? Vereador Lebrão. Qual foi o
deputado federal que mais trouxe verbas para o município? Deputado federal Marcon. E
muitas vezes não querem reconhecer. Podemos pegar um exemplo, eles querem tentar
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nos desmoralizar. Mas faz uns 20 dias fomos receber uma viatura da brigada. Que o
deputado federal Marcon mandou para o município. O pessoal do governo nem se quer
foi receber a viatura conosco. É isso que eles querem. Ver. José Rosales – Conheço
muito bem o vereador Lebrão, sei do caráter dele. Há quatro anos trabalhamos juntos e
tenho certeza que ele trabalha com seriedade, tenho certeza que ele é um bom vereador.
Mas eu acho que nós não temos que discutir nesse momento. Acho que temos que
discutir dentro do partido, a estadual ou nacional vai dizer se vai ter uma nova previa ou
não. Respeito o deputado Marcon e agradeço muito o trabalho que ele faz. No outro
mandato de vereador, nos acompanhou, buscou demandas ainda quando nós éramos
oposição e construímos a passarela do Berto Círio. E nesse mandato ele contribuiu
muito para o município. Sou um vereador atuante e quando me chamam sempre estou
disposto para atender a comunidade. Que bom que nós estamos atentos ao que necessita
no nosso município. Estou sempre do lado dos trabalhadores, estou sempre lutando
pelos seus direitos. Por isso estamos discutindo sobre a greve geral do dia 14. Querem
mais uma vez tirar os nossos direitos. A reforma é para favorecer os bancos. O
trabalhador que contribuir por 35 anos com 100 reais, vai ganhar de aposentadoria 234
reais por mês. Hoje quem contribui 35 anos com 79 reais, tem direito a aposentadoria de
998 reais. E aí vem dizer para nós que está nova previdência vem para beneficiar os
pobres. Para aí. Os trabalhadores tem que ir para rua no dia 14 lutar para que não passe
por cima de novo tirando os nossos direitos. É assim que precisamos agir. Ver. Renato –
Saudou todos. Quero começar falando e a presidente do sindicato me mandou uma
mensagem, estava com muita dor na coluna e teve que se retirar, mas para que
pudéssemos fazer a cobrança e passou faz 31 dias que foi feita a nova perícia e o novo
laudo não chegou em Santa Rita ainda. Isso já começa a mostrar que deve ter alguma
coisa por trás disso. Deixar registrado o meu repudio e que nós possamos fazer uma
cobrança efetiva então. Nós entendemos também que o tempo mostra o caráter do ser
humano e é uma palavra pequena. Eu queria dizer para ti Lebrão, nós somos de partidos
contrários, mas nossa relação como pessoa, como ser humano é superior a tudo isso. O
tempo mostrou nos três mandatos de vereador que tu és um cara de caráter, de posição.
Tu não estás fugindo da briga para enfrentar o teu objetivo maior. Do outro lado já
vemos uma situação turbulenta, onde tinha três CC e aqui foi colocado acho que pelo
próprio vereador, que ganham mais de vinte mil reais, estavam em horário de trabalho
em reunião lá no estado. Fazendo maracutaia e ganhando o dinheiro do povo de Nova
Santa Rita, enquanto o Lebrão está aqui trabalhando ao lado do povo. Isso mostra a
diferença de quem tem caráter e quem não tem. Caráter se mostra com prova e tu vem
mostrando isso. E quando eu falo de projeto que chega em cima da hora, nós temos um
projeto nessa casa que autoriza mais um loteamento com 20 hectares na nossa cidade.
Vai precisar de mais escola infantil, mais educação, mais transporte, mais trabalho para
o conselho tutelar porquê a cidade está crescendo. E talvez vire um dormitório. Aqui
onde seria a escola técnica na Av. Santa Rita, não vai ser mais escola técnica e sim o
centro administrativo. Essa empresa que está pedindo para instalar mais um loteamento
no município, já anda espalhando para a sociedade porquê eu fui abordado no posto ali
por um vendedor de terrenos, mostrando que vai ter uma nova entrada em Santa Rita, do
lado da Mecasul, que essa empresa vai bancar. Não vai ter custo nenhum para o
município. Eu gostaria presidente, tu que é um cara bastante democrático, que tu possas
trazer esse empreendedor aqui no município. Porque eles estão vendendo na cidade que
aqui não será mais o centro da cidade, vai ser lá na entrada da Mecasul. Aí eu quero
saber por que tanta bondade com a sociedade. É importante aprovar a liberação desse
projeto. O executivo sai para um lado, o centro administrativo aqui na principal avenida.
Alguém está negociando, alguém sabe da verdade. Talvez falta coragem de mostrar para
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nós o que está acontecendo. Mas o cara vendedor de terrenos me mostrou ali no posto o
projeto já pronto com ruas, com entrada, tudo. Disse que está tudo pronto. E aí nós
vereadores vamos assinar um cheque no escuro autorizando. Ver. Paulo – Volto para
fazer minha última fala em defesa daquilo que eu acredito que tem que ser defendido. E
são as pessoas, a fragilidade da classe social, do indivíduo excluído da sociedade. Com
relação ao projeto do PIN, será bem-vindo novamente a Santa Rita. Estamos
aproximadamente 1 ano e meio sem o PIN na nossa cidade. Perdemos uma importante
ferramenta das crianças que se encontrar em um estado de vulnerabilidade. Pode ter
certeza que esse projeto é de grande importância e de grande valia. É uma ferramenta
que vai auxiliar, inclusive, os conselheiros tutelares. E que o conselho tutelar também se
faz presente dentro do PIN, ajudando essas crianças que se encontram em fragilidade.
Com relação a pré-convenção do PT, vereador Lebrão, o teu carinho, sempre te elogiei
pela tua postura como cidadão e como vereador. As divergências partidárias dentro do
próprio partido, isso aí acalora cada vez mais a democracia. Lá em março vai ser
decidido quem será o candidato do PT. Não cabe discutir sobre convenção aqui nessa
casa. Tem que discutir dentro do partido de vocês. Com relação ao meu quinto pedido
hoje de construção da capela mortuária do Beto Círio. Há quantos anos, quantos
vereadores já pediram nessa casa através de indicação? Quantos vereadores já clamaram
a respeito da infraestrutura daquele cemitério do Berto Círio? Que está jogado, sem
pintura, mato tomando conta. É o quinto pedido que estou fazendo e vou falar para os
vereadores, vou fazer um abaixo assinado na comunidade porquê é inadmissível não ter
condições de levantar quatro paredes para poder zelar o morador do município. Fica
aqui o pedido para todos os vereadores da base que se solidarizem com essa causa.
Muitas pessoas chegam em mim e dizem “Paulinho, estamos sem capela no cemitério
do Berto Círio. Até quando nós vamos ter que pagar para velar nossos entes queridos
longo do Berto Círio e depois pagar o translado até o cemitério?”. Isso é custo, as
pessoas contribuem com taxas do cemitério e tem que ter o cemitério no seu bairro. É o
cemitério mais antigo que temos na nossa cidade. Levantem quatro paredes e façam um
banheiro para aquela comunidade que está clamando mais ou menos uns seis anos. Ver.
Jocelino – Quero contribuir com a fala do colega que me antecedeu na questão do
cemitério do Berto Círio. Em 2017 fiz uma emenda no valor de 200 mil reais, se eu não
me engano, para que o executivo pudesse fazer isso, só que o executivo optou por não
fazer. Mas nós vereadores votamos na emenda, votamos no orçamento para que fosse
feito e infelizmente não saiu. Sobre essa questão que estão comentando do
posicionamento do MDB. Eu tenho respeito tanto pelo vereador Lebrão quanto ao
secretário. E essa é uma discussão do PT, não cabe a mim vereador do MDB entrar
nessa discussão. E também não cabe a mim colocar mais lenha na fogueira. Para vocês
verem a proporção de um partido que tem dois candidatos a prefeito, tem quatro
vereadores na câmara. Eles têm vereadores que fizeram mais de 400 votos e não se
elegeram. É um partido grande e essas coisas acontecem em partido grande. Então não
cabe a mim. Hoje eu sou um líder da bancada do MDB de Nova Santa Rita. Eu não
estou aqui para representar ou defender Temer, Cunha ou esses lacaios tudo que estão
em Brasília ou preso. Estou aqui para defender muitas pessoas dentro do MDB que
representam a verdadeira política. Uma política democrática, uma política do bem e eu
sei que dentro do meu partido não tem tantas pessoas assim. Mas cabe a mim como
vereador respeitar todas as siglas partidárias e também não opinar nessa questão. Eu
posso falar na tribuna a respeito do meu mandato. E o meu mandato é a favor de uma
comunidade. Hoje eu faço meu mandato não pensando no futuro, no meu mandato
futuro, mas respeito aqueles que já votaram em mim. Os dois milhões que eu trouxe de
emendas, se eu fosse oposição ou seja o que for, eu iria trazer sim para somar. Eu
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respeito todas as siglas partidárias. Estou aqui para somar. Hoje sou vereador de Nova
Santa Rita, atendo todos que vem no meu gabinete, de qualquer bairro. Devo me ater as
coisas do partido. Não posso responder por todo partido porquê o partido MDB é muito
maior do que um vereador de primeiro mandato com 300 votos. E eu tenho que ter
ciência disso também. Não iriei botar lenha na fogueira, opinar ou me meter nas
questões de outro partido. Ver. Antônio – Eu venho falar um pouco sobre o loteamento
que está programado para sair aqui na Deoclécio Rodrigues. É um grande
empreendimento de 20 hectares, eu vi a preocupação do vereador Renato e de alguns
vereadores que não acompanharam esse projeto. Eu conheço a empresa, ela tocou
grandes condomínios em Caxias, em Santa Cruz e hoje ela tem esse empreendimento
em frente o Hélio Fraga. A gente que conhece um pouco de obras sabe a forma da
execução da obra, ela está bem acima das demais obras que estão sendo executadas por
outros empreendedores no município. Eles vieram mostrar na câmara, no dia se
encontrava só eu aqui na câmara e ele até apresentou e marcou para apresentar para os
vereadores. O engenheiro faz questão de vir aqui apresentar, é um projeto planejado,
próprio para o local e sobre esse acesso a Tabaí é de suma importância para o nosso
município. Até porquê hoje todos conhecem a Av. Santa Rita, não tem como escoar, no
futuro a demanda por ser uma faixa de poucos metros, a Getúlio Vargas tem um
transtorno enorme no Berto Círio. Com os prédios construídos já em cima das calçadas,
não tem recuo, não tem como alargar no futuro. Então se não fizermos hoje esse projeto
para uma entrada principal na cidade que liga o bairro Califórnia, Morretes, no futuro
vai ter um custo muito alto. E essa empresa propôs fazer esse acesso de entrada, essa
Avenida e também fazer o asfalto do empreendimento. É fundamental os vereadores
convocarem a vinda dessa empresa aqui para apresentar esse projeto que é muito viável
para nosso município. Até vai servir de padrão para os demais empreendedores daqui.
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, foi lavrada a presente ata,
que vai assinada pela Presidente e pelo vice-presidente.

Vereador Mateus Onuczak Marcon,
Presidente.
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Vereador Leonardo de Souza Vieira,
1º Secretário.
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