ATA Nº 031/2019 – 27ª SESSÃO ORDINÁRIA – 27/AGOSTO/2019 – Ao vigésimo
sétimo dia do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito na sede da Câmara de
Vereadores de Nova Santa Rita, realizou-se a vigésima sétima 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: PDT / REPUBLICANOS / PTB
/ PT / MDB. GRANDE EXPEDIENTE: Ver. Rodrigo Aveiro/ Ver. Ildo Maciel da Luz /
Ver. Paulo Vargas / Ver. José Rosales / Ver. Leonardo Vieira / Ver. Antonio Alves / Ver.
Renato Machado / Ver. Mateus Marcon /Ver. Alexsandro Ávila / Ver. Guilherme Mota e
Ver. Jocelino Rodrigues. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Ver. Leonardo Vieira / Ver.
Renato Machado / Ver. José Rosales / Ver. Jocelino Rodrigues / Ver. Paulo Vargas / Ver.
Alexsandro Ávila / Ver. Antonio Alves / Ver. Ildo Maciel da Luz / Ver. Guilherme Mota /
Ver. Mateus Marcon e Rodrigo Aveiro. EXPEDIENTE: Foi feita a leitura do Boletim
nº 031/19. Ver Rodrigo Solicitou a inclusão de dois pedidos de indicação e três
pedidos de providencia. 1º PP – No sentido de que a secretária competente, estude a
possibilidade de efetuar a pintura dos cordões e demarcação ao longo de toda a estrada
da Pedreira, Rua Dona Nena e Rua Arnaldo de Souza, Bairro Pedreira. 2º PP – No
sentido de que a secretária competente, estude a possibilidade de efetuar o recolhimento
da terra retirada em limpeza das valas da Rua Padre Eugenio Mees, Bairro Morretes 3º
PP - No sentido de que a secretária competente, estude a possibilidade de construir uma
praça com academia ao ar livre, campo de futebol e playground no Loteamento Recanto
da Quinta, bairro Berto Acatadas. COMUNICAÇÃO DE LIDERANÇA: Ver. José
Rosales – saudou a todos. Vereador deu uma explicação referente a fala do colega
vereador Paulo Vargas, sobre a falta de professor da escola Miguel couto. Onde o
vereador Zé Rosales entrou em contato com o diretor da escola, e o mesmo lhe explicou
que houve sim o pedido de exoneração da professora, mas que foi imediatamente
substituída e as aulas estão seguindo normalmente. Falou da consulta popular onde o
mesmo participa desde sua primeira edição, citou algumas obras e benefícios que a
consulta trouxe para o município, contrariando o que foi dito na sessão passada sobre a
consulta ser ineficiente. Que ainda este ano a cidade será contemplada através da
consulta popular com uma quantia de R$154 mil reais, que será adquirida uma viatura e
estruturação da brigada militar. essa foi sua colaboração. GRANDE EXPEDIENTE:
Ver. José Rosales – Saudou a todos. Falou novamente sobre a consulta popular, pediu a
participação e compromisso da comunidade para a votação da consulta que será
realizada nos dias, 04,05,06 de setembro. Que este ano com o corte do governo na verba
da consulta popular onde foi liberado apenas R$750 mil reais, para que seja disputado e
investido entre os 14 municípios da região. Deixou um apelo a comunidade que
comparece e vote para trazer cada vez mais melhorias para a cidade. Essa foi sua
colaboração. Ver. Antonio – saudou a todos. Início falando sobre a família tradicional,
que constantemente sofre ataques de pessoas que estão tentando acabar com a família
no brasil. Falou de um projeto que entro em pauta dos recursos humanos, projeto esse
destinado a família do século 21, projeto esse que vem desmoralizar prejudicialmente as
famílias tradicionais. Projeto que está sendo liderado pelo deputado federal Orlando
Silva (PC DO B), projeto este que autoriza o casamento de parentes de 1º grau.
Vereador deixa seu total repudio a este tipo de projeto que vem para destruir e acabar
com as famílias tradicionais do brasil. Essa foi a sua colaboração. Ver. Renato
Machado – Saudou a todos. Vereador falou da reunião que teve com alguns de seus
colegas, e o representante da empresa Sr. Marcos que falou sobre a dívida de mais de
R$ 1 milhão com a empresa de transporte Charqueadense. Falou que jamais a comissão
de transporte e serviços públicos da câmara de vereadores foi convidada para se quer
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uma reunião para realização desse contrato, deixando vereadores às cegas sobre o
contrato que foi assinado. Falou também da pesquisa realizada pela empresa La Salle
onde apontou em torno de 60 mil usuários do transporte por mês, sendo que em todo
estes meses não passou de 41 mil usuários, pesquisa essa que bateu bem fora com a
realidade atual de passageiros do município. Questionou o representante da empresa
Charqueadense se iria participar da nova licitação de transporte; o mesmo respondeu
que não havia nem se quer lido o edital, deixando a sensação que só gostaria de receber
o que lhe devem e iria embora. Salientou que a câmara de vereadores está buscando
entender e conversa com todos envolvidos nesse contrato, por que não tem forma legal
dessa conta ser paga pelo município, pediu também que o executivo venha dar
explicações para um melhor entendimento do assunto. Pediu a convocação de todos
envolvidos para assim poder esclarecer os fatos. Essa foi a sua colaboração. ORDEM
DO DIA: REQUERIMENTO: Ver. José Rosales: solicitou a inclusão de um
requerimento que seja incluído na Ordem do Dia da presente data o Projeto de Lei Nº
32/2019 ‘AUTORIZA O PODER EXECUTIVO ABRIR CREDITO ESPECIAL NO
VALOR DE R$ 100.850,00”. Em discussão: Ver. Alex Ávila – falou que o
requerimento não passou pelas comissões internas da câmara, e que não houve tempo
para os vereadores conversa sobre o mesmo. Achou um exagera a urgência em que o
projeto chegou na câmara, que os vereadores precisam rever e conversa mais sobre o
projeto, por isso ele voto desfavorável ao projeto. Pois ser aso mais um gasto excessivo
do executivo. Pediu que seus colegas fossem desfavoráveis ao projeto. Ver. Guilherme
Mota – saudou as todos. Falou que este projeto se encontra na câmara desde o dia 13 do
mês, este projeto são duas ações sendo uma delas para o fundo dos servidores
aposentados. Falou que pelo crescimento do município se faz necessário atualizações e
mudanças no município, com aumento de créditos suplementares para algumas
secretarias.se diz favorável ao projeto. Ver. Renato Machado – Pediu para que se fosse
cumprido o ART/111 do regimento interno da câmara, assim formalizando o pedido de
vista para que seja melhor compreendido o projeto para sanar todas as dúvidas do
mesmo. Ver. Leonardo Vieira – falou que o projeto tem mais de um assunto. Sendo
eles o funprev, contratação de fiscais e uma dívida com esteio, sendo esse de um
funcionário cedido por esteio para nova santa Rita e que presta serviço como motorista.
Que precisam ter cuidado pois a concurso vigente na cidade e pessoas que estão
aguardando ser chamadas para assumir as vagas do concurso que prestaram. Ver. José
Rosales – pediu para os colegas analisar e discutir os projetos para que seja favorável
pois as vezes o orçamento requer mudanças imprevistas. Falou que o projeto sim passou
pelas comissões e foi analisado em reuniões, e que a dúvida a de alguns vereadores que
não participam das reuniões de comissões. Ver. Ildo – saudou a todos. Explicou seu
voto favorável ao projeto para a contratação de fiscais para a regularização fundiária do
município, que a verba federal parada por falta de fiscais para o andamento do processo.
Pedi o voto favorável dos colegas vereadores para este projeto. Ver. Jocelino
Rodrigues – falou dos prazos que muitos dos projetos estão ficando nas comissões de
constituições e justiça aguardando o parecer, e que muito dos projetos estão sendo
assinados na sessão, devido ao acumulo de projetos que entram na câmara todo mês.
Acatado. Aprovado por 9 X 1. PROCESSO Nº 1204/19: PROJ. LEI Nº 032/19 –
Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial no valor de
R$ 100.850,00. Aprovado por 8 X 2. PROCESSO Nº 1006/19:PROJ. LEI Nº 028/19
– Proíbe o uso de herbicidas sintéticos no Município de Nova Santa Rita e dá outras
providências. Solicitado pedido de vistas. Aprovado. PROCESSO Nº 1028/19:PROJ.
LEI Nº 025/19 – Denomina Complexo Municipal de Saúde. Aprovado por
unanimidade. PROCESSO Nº 1051/19: PROJ. LEI Nº 033/19 – Autoriza a
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administração municipal a instituir o Programa “Horta Comunitária” no âmbito do
Município de Nova Santa Rita e dá outras providências. Em discussão: Ver. Jocelino
Rodrigues – Vereador pediu para o projeto ser revisto, pois já se encontra na câmara um
projeto idêntico a este em votação, projeto este que se chama: “GERMINAR” de sua
autoria, e outro semelhante de seu colega vereador lebrão. Pediu para o projeto ser
retirado pois como a outros iguais se torna apenas número e em nada adiciona ao
município. Ver. José Rosales – Vereador falou que leu o projeto do colega vereador
Jocelino, e diz ser projetos diferentes do que ele apresentou, pediu a todos colegas para
que façam a leitura do seu projeto para que vejam ser projetos diferente, e pediu a
aprovação do mesmo. Aprovado por 6 X 4. PROCESSO Nº 1052/19: PROJ. LEI Nº
034/19 – Dispõe sobre a criação do Programa “Talentos da Terra” no Município de
Nova Santa Rita e dá outras providências. Em discussão: Ver. Ildo - Vereador pediu a
conscientização dos colegas para que não fiquem acumulando projetos na casa, e que
não fiquem entrando projetos que simplesmente se muda o título, mas sua finalidade é a
mesma de projetos que já foram aprovados na câmara. Ver. José Rosales – Pediu o
apoio dos colegas vereadores para a aprovação do projeto. Também falou que sempre
procura ler e conversar com os colegas antes de protocolar seus projetos.
Ver. Alex Ávila – falou sobre os projetos um que o vereador diz ser igual do colega
Vereador Jocelino e outro igual do vereador Lebrão, questionou a seriedade da câmara
em aprovar projetos idênticos somente para fazer número. Pediu para ser votado
desfavorável qualquer projeto que tenha a mesma finalidade de outros que já foram
aprovados na câmara. Aprovado por 6 X 4. INDICAÇÕES: Ver. Paulo - No sentido
de que a secretaria competente efetue a implantação de Centro Olímpico Municipal no
bairro Califórnia, com pista de skate, mountain bike, pista de corrida e caminhada,
campo de futebol, quadra de basquete e futebol de salão e piscina oficial para
treinamento e competições, entre outras atividades, conforme projeto da praça da
juventude que já estava em estudo e não se concretizou até a presente data. Aprovada
por unanimidade. No sentido de que a secretaria competente efetue a implantação de
Centro Olímpico Municipal no Parque de Eventos Olmiro Brandão, com pista de skate,
mountain bike, pista de corrida e caminhada, campo de futebol, quadra de basquete e
futebol de salão e piscina oficial para treinamento e competições, entre outras atividades,
conforme projeto da praça da juventude que já estava em estudo e não se concretizou
até a presente data. Aprovada por unanimidade. Ver. Leonardo - No sentido de que a
secretaria competente efetue a limpeza de terreno baldio na Rua Carlos Demoliner, ao
lado do nº 98, bairro Pedreira, cobrando posteriormente o serviço do proprietário do
mesmo através do IPTU. Aprovada por unanimidade. No sentido de que o Poder
Executivo estude a possibilidade de criar um projeto que obrigue os atuais e futuros
empreendimentos imobiliários a incluírem em seus projetos reservatórios de água
potável, em tamanho adequado às necessidades de consumo dos futuros moradores dos
empreendimentos a serem construídos, sob pena de paralisação e multa da obra,
conforme artigos da lei complementar a ser criada. Aprovada por unanimidade. Ver.
Renato - No sentido de que a secretaria competente efetue a instalação de uma câmera
de monitoramento no Loteamento Jardim Santa Rita, no final da Rua das Laranjeiras,
onde está situada a Praça Pública Municipal João Corrêa Flores. Aprovada por
unanimidade. No sentido de que a Corsan efetue extensão de rede de água da Escola
Estadual Barão de Teresópolis até a Igreja Nossa Senhora da Conceição, bairro Morretes.
Aprovada por unanimidade. Ver. Ildo - No sentido de que a secretaria competente
efetue a instalação de uma câmera de monitoramento na Rua Amilton Amorim, esquina
com a Rua João Correa, bairro Sanga Funda. Aprovada por unanimidade. Aprovada por
unanimidade. Ver. José Rosales - No sentido de que a secretaria competente
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disponibilize um guarda patrimonial para a Escola Miguel Couto, no bairro Berto Círio,
à noite e nos finais de semana. Aprovada por unanimidade. No sentido de que a RGE
Sul efetue a substituição ou conserto de um poste na Rua dos Bloedow, próximo ao nº
3700, após a curva, sentido bairro/Centro, bairro Morretes. Aprovada por unanimidade.
Ver. Antonio - No sentido de que a secretaria competente efetue a colocação de um
toldo de acesso e proteção da chuva sobre a passarela de acessibilidade e a quadra
esportiva da Escola Hélio Fraga, bairro Centro. Aprovada por unanimidade. Ver.
Alexsandro - No sentido de que a secretaria competente efetue a instalação de rede de
esgoto no Beco do Esperança, bairro Berto Círio. Aprovado por unanimidade. No
sentido de que a CCR ViaSul estude a possibilidade de alargar a faixa lateral (onde o
monumento da Santa fica localizado), sentido Centro de Nova Santa Rita para a BR-386,
no sentido Capital. Aprovada por unanimidade. Ver. Rodrigo - No sentido de que a
secretaria competente efetue a criação de refúgios em determinados locais, exclusivo
para estacionamento e carga e descarga, em toda a extensão da Av. Getúlio Vargas,
bairro Berto Círio. Aprovado por unanimidade. No sentido de que a secretaria
competente efetue o recapeamento em toda a extensão da Av. Getúlio Vargas, bairro
Berto Círio. Aprovado por unanimidade. PAUTA: PROCESSO Nº 1324/19: PROJ.
LEI Nº 050/19 – De autoria do Vereador José Rosales - Autoriza a criação do Programa
de Aproveitamento de Terrenos Baldios no Município de Nova Santa Rita para cultivo
de hortaliças e dá outras providências. Dada a 1ª pauta. PROCESSO Nº 1257/19:
PROJ. LEI Nº 047/19 – De autoria do Vereador Leonardo Vieira - Dispõe sobre a
limpeza de terrenos baldios no Município de Nova Santa Rita e dá outras providências.
Dada a 2ª pauta. PROCESSO Nº 1258/19: PROJ. LEI Nº 048/19 – De autoria do
Vereador Leonardo Vieira - Dispõe sobre a criação do Programa Municipal de
Alfabetização Digital da Terceira Idade e dá outras providências. Dada a 2ª pauta.
PROCESSO Nº 1265/19: PROJ. LEI Nº 049/19 – De autoria do Vereador José
Rosales - Dispõe sobre a proibição por bares, restaurantes, pizzarias, churrascarias,
lanchonetes, casas noturnas e similares do Município de Nova Santa Rita, efetuarem a
cobrança de taxas sobre serviços prestados aos clientes nos respectivos estabelecimentos
e dá outras providências. Em discussão -Ver. Paulo Vargas – Pediu que em respeito à
comunidade e aos comerciantes que essa lei não seja aprovada, pois é direito do
consumidor pagar ou não a taxa, sendo assim não a uma obrigatoriedade em ser paga a
taxa deixando o cliente livre para pagar ou não a taxa. Dada a 2ª pauta. PROCESSO Nº
1267/19: PROJ. LEI Nº 046/19 – De autoria do Vereador Antônio Carlos Alves Dispõe sobre a criação da “Comenda Destaque Mulher Nova Santa-ritense”. Dada a 2ª
pauta. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Ver. Alex Ávila – saudou a todos. Vereador
cobrou para que seus colegas respeitem uns aos outros, que não coloquem projetos já
votados na câmara simplesmente para aparecer no jornal da cidade como criador do
projeto, mesmo sabendo que o mesmo se encontra engavetado pois já foi a votação em
nome de outro colega. Falou da falta de coleguismo e sensibilidade do vereador Zé
Rosales, que mesmo avisado por seus colegas sobre a existência de um projeto idêntico
ao seu, não o retirou de votação. Falou da consulta popular na qual seu colega vereador
Zé Rosales está à frente desde seu início, mas mesmo assim nunca se elegeu a vereador
ficando em suplência. Questionou a consulta popular pois parece que a mesma não ouve
os pedidos da população, que a anos pede para que seja construída a capela do cemitério
do bairro Berto círio, pois as pessoas então velando seus entes queridos dentro do carro
da funerária. Falou que o vereador Zé Rosales não foi merecedor para se eleger a
vereador da cidade, que está de favor na cadeira de vereador. Chamou o mesmo colega
de mentiroso quando ele falou que os projetos hoje votados passaram pelos gabinetes ou
comissões internas da câmara, falou que o vereador segura os projetos deixando-os
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engavetados a pedido do executivo. Essa foi sua colaboração. Ver. Ildo – saudou a todos.
Falou sobre o projeto votado na sessão de hoje, projeto esse que contrata fiscais para
ajudar na regularização fundiária, pois existe verba parada no município para agilizar
este projeto, mas que por falta de pessoal está parada. Que irá cobra do executivo
municipal para que se faça o quanto antes essa regularização, pois a bairros no
município, por exemplo bairro floresta e alguns loteamentos que estão com tudo pronto
para serem regularizado, mas por falta de técnicos não se concretizou ainda. Falou de
um outro projeto que está parado, projeto que através de verba federal do deputado
Dionísio Marcon, quer confecciona dentaduras para pessoas de baixa renda. Falou das
comissões internas da câmara, que faz os projetos que beneficiam certos vereadores
terem um andamento melhor que outros. Pediu ética e transparência para seus colegas
vereadores. Essa foi sua colaboração. Ver. Mateus Marcon – saudou a todos. Falou
sobre uma postagem em rede socias que rolou essa semana, foto essa que ele recebeu
em seu gabinete a deputada estadual do PTB kelly morais, onde na ocasião foi tirada
uma foto com outros vereadores que estavam na câmara para se fazer o registro. Falou
que não é por que é de um partido diferente que não iria receber as visitas de outros
políticos a câmara de vereadores, que independentemente da cor, religião ou partido se
for bom para a cidade será sempre bem recebido em seu gabinete. Que essa postagem
distorcida dos fatos foi feita por uma pessoa que já esteve a serviço da comunidade aqui
mesmo na câmara de Nova santa Rita. Citou também a reunião com representante da
empresa de transporte, na qual foi ouvida suas explicações, que agora espera uma
agenda com o pessoal responsável do executivo para maiores esclarecimentos. falou que
a prefeita municipal disse que: pessoas que são incompetentes dentro da prefeitura ela
está exonerando. Mas que dentro do seu partido, existe uma pessoa que é pré-candidato
à prefeitura da cidade. Pessoa esta que tem cargo de confiança no executivo, e deu um
prejuízo de mais de $ 1 milhão de reais aos cofres públicos municipais. quero executivo
municipal não está preocupado com os altos gastos que está tendo, pois, cada dia é um
empréstimo a mais, um CC’s e sempre uma dívida gerada para o município. Que terá
que haver cortes, que o executivo não necessita das 13 secretarias que tem, reduzir o
número de CC’s que existem no município, pois caso não seja feita a redução de gastos
a prefeitura entrara no vermelho. Essa foi sua colaboração. Ver. Rodrigo – Saudou a
todos. Vereador fez um convite no dia 28/08 uma reunião com moradores e
comerciantes, pauta desta reunião criar um plano para melhoria da sinalização viária do
bairro Berto círio. Pois com o crescimento da cidade está cada vez mais difícil trafegar
pelo bairro. Também o vereador falou de uma reunião que ele participou junto com
representantes da RGE SUL, cobrando sempre melhorias na prestação de serviços na
cidade e no atendimento aos moradores, cobrou maior atenção as podas de arvores que
seja feita periodicamente afim de evitar rompimentos de cabos de energia e assim
trazendo o mínimo de transtorno aos moradores. Agradeceu a presença de todos que
estiveram na reunião e reiterou que seu gabinete está de portas abertas para receber a
todos. Essa foi sua colaboração. 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 dez 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.

5

ATA 027/2019

6

