ATA Nº 026/2019 – 23ª SESSÃO ORDINÁRIA – 30/JULHO/2019 – Ao vigésimo
terceiro dia do mês de julho do ano de dois mil e dezoito na sede da Câmara de
Vereadores de Nova Santa Rita, realizou-se a vigésima segunda 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: MDB/ PRB / PDT / PT / PTB.
GRANDE EXPEDIENTE: Ver. Guilherme Mota / Ver. Paulo Vargas / Ver. Mateus
Marcon / Ver. / Ver. Antonio Alves / Ver. José Rosales / Ver. Renato Machado /Ver. Ildo
Maciel da Luz / Ver. Jocelino Rodrigues / Rodrigo Pedal e Ver. Alexsandro Ávila.
EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Ver. Guilherme Mota / Ver. Rodrigo Aveiro / Ver. José
Rosales / Ver. Paulo Vargas / Ver. Leonardo Vieira / Ver. Mateus Marcon / Ver. Renato
Machado / Ver. Ildo Maciel da Luz / Ver. Jocelino Rodrigues / Ver. Alexsandro Ávila e
Ver. Antonio Alves. EXPEDIENTE: Foi feita a leitura do Boletim nº 024/19. Ver.
Paulo Vargas solicitou a inclusão de duas indicações e três Pedido de providencias –
Acatados. Ver. Renato – Solicitou a inclusão de três pedidos de providencias. Acatadas.
Ver. José Rosales - solicitou a inclusão de uma Requerimento – Acatado.
COMUNICAÇÃO DE LIDERANÇA: Ver. José Rosales – Saudou todos. Já
comunicamos que hoje não vamos fazer homenagem a associação das entidades
tradicionalistas, devido ao fato acontecido, um acidente grave. Faleceu a filha do nosso
amigo e colega de prefeitura. Em respeito, não faremos a homenagem e propusemos a
homenagem para a próxima terça-feira. Quero deixar meus votos de sentimento em
nome da bancada do PT ao companheiro Airton Viegas e a família. Quero colocar um
pouco de trabalho aqui. Foi cobrado bastante aqui, inclusive, foi citado aqui a bancada
do governo, que cobrasse a questão do atendimento as crianças da rua Santa Clara no
assentamento Capela de Santana e cobramos isso da nossa prefeita, cobramos da
secretaria, do coordenador do transporte escolar e finalmente vai ser atendido essa
solicitação. Vai atender a comunidade a partir da volta do recesso escolar. Felizmente
essas crianças serão atendidas, em torno de 15 a 20 crianças. GRANDE
EXPEDIENTE: Ver. Antonio – Saudou todos. Gostaria em nome do nosso partido
trazer as nossas considerações a família aqui no município pela tragédia que aconteceu.
Essa jovem que de forma tão trágica perdeu a sua vida. Vemos muitas vezes que uma
irresponsabilidade no trânsito causa um transtorno para o resto da vida de uma família e
muitas vezes uma ultrapassagem mal pensada em devidos lugares, causa uma tristeza
tão grande em uma comunidade toda. Devido esse acontecimento, como falou o colega,
transferimos aquela homenagem que tínhamos programado para fazer hoje. Ver. Alex –
Saudou todos. Eu vim nessa tribuna porque escutei o vereador da base falar das crianças
que foram beneficiadas lá na Coopan, na rua Santa Clara. Quando eu fui naquela
comunidade e lutei para que isso acontecesse, eu vi mães reclamando que ligaram para
esse vereador pedindo ajuda e esse vereador disse que não poderia fazer nada para
ajudar. Que ele não podia tomar uma decisão para ir contra a secretaria. E agora eu vi o
mesmo vereador vir aqui na tribuna se elogiando da vitória. Porra, quando eu falo que
não tem vergonha na cara... E ainda ficam brabos. Eu dou os parabéns para a secretaria
da educação que assumiu essa pasta tão importante. Sei que tem vereadores, que nem o
Mateus, que nem o vereador Lebrão que defende a secretaria Eliane que saiu, ela fez
coisa boa, mas deixou a desejar quando ela negou vaga para aquelas crianças de Portão,
da divida do nosso município. Quando ela negou o transporte e agora estava
prejudicando o próprio pessoal dela lá que já vinha a anos, desde o primeiro dia de
mandato dela pedindo para que a micro descesse na rua Santa Clara que é dentro do
assentamento. Infelizmente as mães não conseguiram. Agora a nova secretaria assumiu
com vontade, estive lá para conversar com ela pela primeira vez e ela disse que iria
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tentar ajudar. A Deuzita conselheira também entrou em contato com ela para que esse
problema fosse solucionado e ela graças a Deus, dou os parabéns para ela, foi lá e
resolveu esse problema fácil, simples de resolver. É só quando a gente tem vontade,
agora, vir na tribuna e saudar o trabalho que ele vem fazendo sobre isso aí, porra. É
lamentável eu ter que vir na tribuna nessa noite triste que Santa Rita chora, mas eu acho
que a injustiça, querer se vangloriar de uma coisa que não tem nem atitude, é lamentável
vereador. Ter que ver sua cara deslavada vindo aqui na tribuna mentir. Para as pessoas
gravarem e levarem para fora uma coisa que o senhor não mexeu um dedo para resolver.
Se alguém tem algum reconhecimento e dedicação no que fez, foi a secretaria de
educação que teve a sensibilidade de ir lá e resolver o problema que há anos aquelas
crianças estavam caminhando 2, 3km.ORDEM DO DIA: REQUERIMENTO: Ver.
José Rosales - No sentido de que seja incluído na Ordem do Dia da Sessão Ordinária da
presente data, o projeto de Lei nº 029/19, de Origem Executivo, o qual “Cria vaga no
quadro geral de provimento efetivo do Executivo Municipal da Lei N° 687/04”. Acatado.
Presidente colocou em votação o requerimento – Requerimento Rejeitado por 6 X 4.
Ver. José Rosales – No sentido de que seja incluído na Ordem do Dia da Sessão
Ordinária da presente data, o Projeto de Lei nº 027/19, de origem Executiva, o qual
“Autoriza o Poder Executivo a contratar servidor por prazo determinado’. O Presidente
colocou em votação o Requerimento – Aprovado por unanimidade. Ver. José Rosales –
No sentido de que seja incluído na Ordem do dia da Sessão Ordinária da presente data,
o Projeto de Lei Nº 028/19, de Origem Executiva, o qual “Autoriza o Poder Executivo a
contratar operação de credito com o BADESUL Desenvolvimento S.A – Agencia de
Fomento para Obra de Infraestrutura Urbana”. O presidente colocou em votação o
Requerimento. Aprovado por unanimidade. Ver. José Rosales – No sentido de que seja
transferida do Grande Expediente da Sessão Ordinária da presente data a Homenagem à
Associação das Entidades Tradicionalistas de Nova Santa Rita, conforme Moção N°
008/19, para a Sessão Ordinária do Dia 30 de julho de 2109. O Presidente colocou em
votação o Requerimento. Aprovado por unanimidade. PROCESSO Nº 1071/2019:
PROJ. DE LEI N° 027/2019 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a Contratar
Servidor por prazo determinado. Aprovado por unanimidade. PROCESSO Nº
1142/2019: PROJ. DE LEI Nº 028/2019 -Autoriza o Poder Executivo a contratar
operação de crédito com o BADESUL Desenvolvimento S.A. – Agência de Fomento
para obra de Infraestrutura Urbana. Aprovado por unanimidade. PROCESSO Nº
739/19: PROJ. LEI Nº 023/19 –
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. Aprovado
por unanimidade. PROCESSO Nº 876/19: PROJ. LEI Nº 021/19 - Autoriza o
Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial no valor de R$ 86.900,00. Aprovado
por unanimidade. INDICAÇÕES: Ver. Leonardo - No sentido de que a secretaria
competente efetue a colocação de redutores e placas de sinalização com redução de
velocidade no trecho compreendido entre os noº 2678 e 3204 da Vila Machado, Av.
Santa Rita, bairro Califórnia. Aprovado por unanimidade. No sentido de que a RGE Sul
realize a troca de um poste de madeira por um poste de concreto na Estrada dos
Bloedow, próximo ao nº 3700, bairro Morretes. Aprovado por unanimidade. Ver. Ildo No sentido de que a secretaria competente realize estudo para colocação de uma
academia ao ar livre no Recanto da Quinta, junto à praça já existente. Aprovada por
unanimidade. No sentido de que a secretaria competente efetue a colocação de uma
parada no Porto da Farinha, em frente à Olaria do Pedrinho, bairro Caju. Aprovada por
unanimidade. Ver. José Rosales - No sentido de que a secretaria competente efetue a
colocação de uma parada de ônibus com abrigo na Rua Volta Grande, esquina com a
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Rua Modesto Antônio Nunes, sentido Centro/bairro, Comunidade Vasconcelos Jardim,
bairro Morretes. Aprovada por unanimidade. No sentido de que a secretaria competente
efetue o alargamento da via na esquina da Rua Carlos de Souza Pereira com a Rua Volta
Grande, Comunidade Vasconcelos Jardim, bairro Morretes. Aprovada por unanimidade.
Ver. Alexsandro - No sentido de que a secretaria competente realize a reforma e
instalação de lixeiras nas duas paradas localizadas nas duas direções da Av. Getúlio
Vargas, em frente à Escola Miguel Couto, bairro Berto Círio. Aprovada por
unanimidade. No sentido de que a secretaria competente realize estudo para construção
de um posto de saúde no bairro Caju. Aprovada por unanimidade. Ver. Mateus - No
sentido de que a RGE Sul realize a substituição dos postes de madeira em toda a
extensão da Rua Carlos Fraga, bairro Sanga Funda. Aprovada por unanimidade. No
sentido de que a secretaria competente estude a possibilidade de colocar dois containers
para a população depositar restos de materiais e/ou lixo de grande porte, assim como
efetuar calçamento para impedir novos despejos de detritos, podendo também
ornamentar com jardim de concreto se não houver possibilidade de calçamento, ao lado
do nº 117 da Rua J, Loteamento Popular, bairro Berto Círio. Aprovada por unanimidade.
Ver. Antonio - No sentido de que a secretaria competente efetue a colocação de canos
para rede de esgoto pluvial na Rua Carlos de Souza Pereira, do nº 04 ao 1992, na
localidade Vasconcelos Jardim. Aprovada por unanimidade. Ver. Rodrigo - No sentido
de que a RGE Sul efetue a extensão de rede de energia elétrica, visando o atendimento
de moradores da Rua Rodolfo Boyen. Aprovada por unanimidade. No sentido de que a
secretaria competente efetue a manutenção da Rua “A”, substituindo em torno de 40
metros da extensão de paralelepípedo por PAVS, no Loteamento Recanto do Sol, bairro
Pedreira. Aprovada por unanimidade. PAUTA: PROCESSO Nº 1072/19: PROJ. LEI
Nº 026/19 – De autoria do Poder Executivo - Altera requisitos para ingresso do
cargo de Técnico em Edificações e Técnico em Farmácia do Anexo III, da Lei 687/04.
Dada a 1ª pauta. PROCESSO Nº 1076/19:PROJ. LEI Nº 016/19 – De autoria do
Poder Executivo - Acrescenta dispositivos a Lei nº 88/93 – Estatuto dos Servidores
Públicos do Município de Nova Santa Rita. Dada a 1ª pauta. PROCESSO Nº
1104/19:PROJ. LEI Nº 035/19 – De autoria do Vereador Rodrigo Aveiro - Dispõe
sobre a implantação do Programa “Médico na Escola de Educação Infantil” do
Município de Nova Santa Rita e dá outras providências. Dada a 1ª pauta. PROCESSO
Nº 1028/19: PROJ. LEI Nº 025/19 – De autoria do Poder Executivo - Denomina
Complexo Municipal de Saúde. Dada a 2ª pauta. PROCESSO Nº 1029/19:PROJ. LEI
Nº 030/19 – De autoria do Vereador Jocelino Rodrigues - Institui o Projeto
“CINECÂMARA” e dá outras providências. Dada a 2ª pauta. PROCESSO Nº 1034/19:
PROJ. LEI Nº 026/19 – De autoria do Vereador Leonardo Vieira - Dispõe sobre
penalidades administrativas a serem aplicadas pela prática de discriminação a pessoas
idosas no âmbito do Município de Nova Santa Rita e dá outras providências. Dada a 2ª
pauta. PROCESSO Nº 1035/19: PROJ. LEI Nº 031/19 – De autoria do Vereador
Leonardo Vieira - Torna obrigatório o fechamento de valas e buracos abertos por
empresa pública ou privada nas vias públicas do Município e dá outras providências.
Dada a 2ª pauta. PROCESSO Nº 1051/19: PROJ. LEI Nº 033/19 – De autoria do
Vereador José Rosales - Autoriza a administração municipal a instituir o Programa
“Horta Comunitária” no âmbito do Município de Nova Santa Rita e dá outras
providências. Dada a 2ª pauta. PROCESSO Nº 1052/19: PROJ. LEI Nº 034/19 – De
autoria do Vereador José Rosales - Dispõe sobre a criação do Programa “Talentos da
Terra” no Município de Nova Santa Rita e dá outras providências. Dada a 2ª pauta.
PROCESSO Nº 1054/19: PROJ. LEI Nº 032/19 – De autoria do Vereador Rodrigo
Aveiro - Institui no calendário oficial de eventos e festividades a “Semana Municipal de
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Conscientização e Divulgação da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS” no âmbito do
Município de Nova Santa Rita e dá outras providências. Dada a 2ª pauta.
EXPLCAÇÕES PESSOAIS: Ver. José Rosales – Saudou todos. É preciso responder
as coisas. Eu sempre trabalho claro, transparente, com coerência e principalmente com
educação. Eu acredito que a educação do cidadão é fundamental. E foi dito nessa
tribuna pela segunda vez que eu fui contatado por telefone pelas mães das crianças, da
rua Santa Clara. Quero dizer que essa afirmação não é verdadeira. Se agi foi por
cobrança do vereador. Falei sim com a prefeita, falei sim com a secretaria que está aqui
presente e quero parabenizar pelo trabalho que tem feito. Está administração tem
procurado atender as demandas do nosso município e sempre que é possível nós temos
atuado para buscar solução. Não adianta vir aqui gritar, temos é que agir. Não é com
críticas que vamos construir, é com trabalho. Quero dizer também e falando na
educação, porque na semana passada foi trazido aqui pelo vereador Leonardo e eu
reafirmei na tribuna a questão da merenda escolar do estado que o vereador do PTB
cobrou aqui. Se equivocou, tem que cobrar do governo do estado e aí vieram para a
tribuna dizer que agora que eles estão no governo e que o culpado foi o governo do
Tarso. É difícil entender. O PTB esteve no governo Rigotto, esteve no governo Yeda,
esteve no governo do Sartori e está no governo do Leite. Inclusive, ele também
participou do governo Tarso, então não dá para entender. Eles querem jogar a culpa em
outro partido, tem que assumir as suas responsabilidades. Se está com problema na
administração do estado, se a merenda das crianças é 30 centavos, tem que assumir e ir
cobrar do vice-governador que é do partido deles. Ver. Alex – Saudou todos. Quero
deixar bem claro, os vereadores que hoje conversamos, principalmente com a minha
bancada, esse vereador vota no que acha que é certo. Não existe negociação comigo, eu
não vou me vender, pode ficar sossegado. Esse vereador tem caráter e não foi à toa que
fiz meu primeiro mandato e fui o segundo vereador mais votado. Eu sempre vou estar
baseado no que for bom para a comunidade. Esse é o meu perfil, não existe duas caras
comigo. Agora, quando diz que sou mal-educado, não, o vereador é verdadeiro. Quando
eu gosto, eu gosto. Quando eu não gosto, eu não gosto. Quando somos pequenos e o pai
da gente nos ensina a ter palavra, homem tem que ter palavra e falar a verdade. Eu deixo
essa reflexão para os nobres vereador e principalmente para o vereador Zé Rosales. Não
adianta vir aqui mentir, é nosso caráter que avança aquela porta ali e as pessoas fazem
uma avaliação do histórico da gente, da vida da gente. Tem um histórico atrás da gente,
e ali meu chapa, ali não adianta. Todos sabem da história, todos sabem o que se passou.
Eu vim do município de Canoas, nasci e me criei lá, estou há 20 anos no município de
Nova Santa Rita e tenho história. Tanto em Canoas como aqui. Os amigos de infância
hoje são os mesmos amigos. Então vemos o perfil da pessoa. Hoje Santa Rita está
passando por uma tristeza grande, aquela família perdeu aquela menina, mas eu sou um
cara difícil de entender e hoje conversando com a minha esposa antes de sair de casa ela
disse para mim que Deus tem tudo no seu tempo. E não tem explicação, mas Deus
chama quando é nossa hora. Graças a Deus são católicos, frequentam a igreja, eles têm
um entendimento muito maior do que eu. Porque eu custo muito a entender isso, não
tem palavras pra expressar a dor que estão sentindo de perder a menina sem poder se
despedir. Sem explicação. Só Deus para explicar mesmo. É lamentável, tinha que vir na
tribuna falar, mas não podia deixar de expressar meus sentimentos para aquela família.
E dizer para minha bancada que pode confiar em mim que esse vereador continua
sempre sendo o mesmo, desde o primeiro dia quando o vereador Renato e eu fomos
para o PTB, é o mesmo propósito. Essa bancada é unida. Um abraço. 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
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dezenove horas e vinte 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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