ATA Nº 036/2019 – 31ª SESSÃO ORDINÁRIA – 24/SETEMBRO/2019 – Ao
vigésimo quarto dia do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito na sede da
Câmara de Vereadores de Nova Santa Rita, realizou-se a trigésimo Sessão Ordinária, do
terceiro ano da sétima legislatura, com a presença de todos vereadores exceto vereador
Antônio Alves que se encontrava em Brasília. Nesse momento o Presidente Mateus
Marcon, deu início aos trabalhos às dezesseis horas SORTEIO: COMUNICAÇÕES
DE LIDERANÇAS: PTB / MDB / PT / PDT / REPUBLICANOS. GRANDE
EXPEDIENTE: Ver. Paulo Vargas / Ver. Ildo Maciel da Luz / Ver. Renato Machado /
Ver. Rodrigo Aveiro / Ver. Leonardo Vieira / Ver. Alexsandro Ávila / Ver. Mateus
Marcon / Ver. Guilherme Mota / Ver. Jocelino Rodrigues / Ver. José Rosales e Ver.
Antônio Alves. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Ver. José Rosales / Ver. Antônio Alves /
Ver. Renato Machado / Ver. Paulo Vargas / Ver. Ildo Maciel da Luz / Ver. Rodrigo
Aveiro / Ver. Leonardo Vieira / Ver. Guilherme Mota / Ver. Mateus Marcon / Ver.
Alexsandro Ávila e Ver. Jocelino Rodrigues. EXPEDIENTE: Foi feita a leitura do
Boletim nº 036/19. Ver. José Rosales – Solicitou a inclusão de dois pedidos de
indicação e um pedido de providência. Acatados. Ver Leonardo – Solicitou a inclusão
de um pedido de indicação e um Pedido de indicação. Acatados. COMUNICAÇÃO
DE LIDERANÇA: Ver. Alexsandro Ávila – Saudou a todos. Falou sobre seu trabalho,
que está sempre cobrando e fiscalizando o executivo municipal, que por muitas vezes se
depara com pessoal insatisfeito um com má vontade para exerce seus cargos nas
secretarias. Falou que esta semana ligou para a secretaria de meio ambiente, onde foi
muito mal atendido por uma funcionaria má educada e sem um pingo de vontade de
resolver ou tentar ajudar o vereador, o mesmo se questionou, se este é o tratamento que
ela dá para um vereador da cidade, imagina como ele não atende a população. Falou do
secretário Battistella, acusou-o de ser um dos responsáveis pela demissão do motorista
da empresa Charqueadense, o mesmo que por uma falha mecânica acabou perdendo a
roda do veículo. Deu os parabéns ao secretário de assistência social Paulo Scalcon, que
na noite anterior saiu da sua casa as 22hs, para se deslocar até a residência de um
morador para pegar a documentação que faltava e levar até canoas onde se encontrava o
vereador Alex e o morador, para que fosse liberado juntamente a funerária o corpo do
familiar do morador. Pediu o mesmo comprometimento do restante dos secretários do
município para resolver os problemas da comunidade. Essa foi sua colaboração. Ver.
José Rosales – Saudou a todos. Falou sobre a semana farroupilha, deu os parabéns a
todos envolvidos nessa data tão especial tais como; entidades tradicionalistas,
associações, escolas, galpões, piquetes em geral, e a comunidade que participou indo ao
desfile do dia 20 de setembro, onde teve a presença de vários cavaleiros do nosso
município. Falou do trabalho feito nas escolas onde foi abordada assuntos históricos,
jogos e outras coisas da nossa cultura gaúcha. Falou do oportunismo de alguns no meio
tradicionalista, onde pessoas fundaram piquetes, ajudaram, mas com a intenção de ser
candidatos a vereador, e depois abandonaram o piquete, ao contrário do vereador Zé
Rosales que se orgulha de pertencer desde criança ao meio tradicionalista regional. Essa
foi sua colaboração. GRANDE EXPEDIENTE: Ver. Alexandro Ávila – Saudou a
todos. Falou sobre a fala do colega vereador Zé Rosales, e questionou; o que a
administração municipal fez para os tradicionalistas este ano? Falou que o vereador Zé
não falou só verdades em suas palavras, quando falou que foi um grande evento, pois
segundo o vereador Alex, por conta da negativa do executivo em ajudar o evento
financeiramente o mesmo foi um fracasso. Que não é a primeira vez que a atual
administração vira as costas para os tradicionalistas, que em outra ocasião os
cavalarianos passaram em desfile diante ao palanque, sem se quer ter uma pessoa
representando a administração. Segundo o vereador, a administração se importa tanto
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com o tradicionalismo que dias atrás o C.T.G Sovéu de Ouro precisou do galpão da
escola Olmiro brandão, e foi negado pela prefeitura da cidade, esquecendo que por
muitas vezes a prefeitura usou o galpão do C.T.G, e agora deixam desassistida essa
importante entidade tradicionalista do nosso município. Pediu para que a próxima
administração não cometa os mesmos erros com nossos tradicionalistas. Essa foi sua
colaboração. Ver. Jocelino Rodrigues – saudou a todos. Falou da reunião que teve com
EMATER e sindicato, da proposta não oficial de retirar a mesma do centro da cidade e
levava para escola fazenda para secretaria de agricultura, que segundo vereador irá
prejudicar a todos por ficar muito longe do centro da cidade. A prefeitura quer fazer esta
mudança por conta segundo eles por economia, pois a sede da EMATER tem um
aluguel de R$800 reais mensais, mas se fala em economia mas foi assinada a dias atrás
o contrato de N°080/2019 que se refere a um aluguel de R$5.500 reais mensais em
aluguel para sala da secretaria de planejamento. Por esta razão o vereador acha que se
fosse por economia que fosse deslocada a secretaria de planejamento para escola
fazenda e não a EMATER, por questão de aluguel ser mais caro. Falou que alguns
gestores da cidade estão governando o dinheiro público como se fossem seu, e é bem
diferente de como realmente deve ser, pois os secretários tem carro, telefone, motorista
e outras regalias para trabalhar para o povo. Deixou seu apelo ao secretário para que
reveja essa situação e não retire a EMATER de onde está. Essa foi sua colaboração. Ver.
José Rosales – saudou a todos. Falou que foi presidente da associação das entidades
tradicionalista da cidade, e que em sua gestão organizou muitas festas campeiras e o
maior rodeio da história da cidade, e rebate as críticas do vereador Alex, disse que sim a
coisas para serem melhoradas, mas não podemos dizer que a administração não se
importa com os tradicionalistas. Citou a parte onde o vereador Alex falou de um desfile
sem palanque, e que esse desfile realmente aconteceu e que o vereador estava lá, mas
isso aconteceu em outra administração, não na administração do PT. Falou que é só
falácia do colega Alex, em dizer que o sovéu de ouro está desassistido pela
administração, pois o vereador Zé Rosales estava na festa que foi realizada no salão
principal de eventos do parque Olmiro Brandão, festa esta que foi feita para arrecadar
fundos para a construção do novo galpão. Essa foi sua colaboração. ORDEM DO DIA:
INDICAÇÕES: Ver. José Rosales -No sentido de que a secretaria competente efetue a
colocação de faixa de pedestres na Rua Primavera, esquina com a Rua dos Pinheiros,
bairro Califórnia. Aprovada por unanimidade. No sentido de que a RGE Sul efetue
extensão de rede elétrica no Beco I da Rua Volta Grande, Comunidade Vasconcelos
Jardim, bairro Morretes. Aprovada por unanimidade. Ver. Leonardo - No sentido de
que a secretaria competente analise a viabilidade de dar suporte técnico e logístico à
MULTIFEIRA, que é uma feira criada por empreendedores de pequeno porte do
Município. Aprovada por unanimidade. No sentido de que a secretaria competente
efetue a substituição da parada de ônibus localizada na Estrada da Pedreira (trecho de
encontro com a Estrada Boqueirão do Caju), bairro Pedreira, por uma parada com
cobertura dos modelos novos. Aprovada por unanimidade. Ver. Guilherme - No sentido
de que a secretaria competente efetue a manutenção da Rua Formosa, bairro Califórnia,
passando a máquina na mesma. Aprovada por unanimidade. No sentido de que a
secretaria competente efetue a manutenção do asfalto na Av. Getúlio Vargas, no trecho
após o quartel até os trilhos do trem de Morretes. Aprovada por unanimidade. Ver. Ildo
- No sentido de que a secretaria competente efetue a instalação de uma academia ao ar
livre próximo a padaria do Assentamento Sinos. Aprovada por unanimidade. No sentido
de que a secretaria competente efetue o recapeamento da Travessa 43 do Loteamento
Popular, bairro Berto Círio. Aprovada por unanimidade. Ver. Rodrigo - No sentido de
que a secretaria competente estabeleça programa de passe livre a todos os alunos do
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ensino fundamental e médio do Município. Retirada por uma sessão. No sentido de que
a secretaria competente estude a possibilidade da criação de Guarda Municipal de
Trânsito. Retirada por uma sessão. Ver. Alexsandro - No sentido de que a secretaria
competente efetue a implantação de guarda municipal nos postos de saúde do Município.
Aprovada por unanimidade. Ver. Antonio - No sentido de que a secretaria competente
efetue a pavimentação asfáltica da Rua do Açude, bairro Califórnia. Retirada por uma
sessão. No sentido de que a secretaria competente efetue reparos no asfalto na Av. Santa
Rita, esquina com a Rua Timbaúva, no trevo do bairro Califórnia/Morretes/Berto Círio.
Retirada por uma sessão. Ver. Paulo - No sentido de que a secretaria competente realize
estudos para desmembrar a Vasconcelos Jardim, desde o trevo do bairro Califórnia até
os trilhos do trem e que a mesma seja incluída no Plano Diretor como bairro
Vasconcelos Jardim. Aprovada por unanimidade. Ver. Renato - No sentido de que a
secretaria competente efetue reparos nos buracos existentes no acostamento da Av.
Santa Rita, em frente ao Loro, Centro. Aprovado por unanimidade. Ver. Mateus - No
sentido de que a RGE Sul efetue a colocação de um transformador com maior potência
na Rua Carlos Fraga, em frente ao nº 504, bairro Sanga Funda. Aprovada por
unanimidade. PAUTA: PROCESSO Nº 1473/19: PROJ. LEI Nº 054/19 – De autoria
do Vereador José Rosales - Autoriza o Poder Executivo a conceder benefício fiscal para
imóveis que instalarem sistemas fotovoltaicos no âmbito municipal de Nova Santa Rita
e dá outras providências. Dada a 1ª pauta. PROCESSO Nº 1474/19:
PROJ. LEI
Nº 055/19 – De autoria do Vereador José Rosales - Dispõe sobre o comércio de gaiolas
no território do Município de Nova Santa Rita e dá outras providências. Dada a 1ª pauta.
PROCESSO Nº 1496/19: PROJ. LEI Nº 056/19 – De autoria do Vereador
Leonardo Vieira - Autoriza o Poder Executivo Municipal a criar programa de
atendimento às pessoas com epilepsia e dá outras providências. Dada a 1ª pauta.
EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Ver. José Rosales – Saudou a todos. Falou que
precisasse exaltar o que está bom, e criticar o que está errado, deu os parabéns ao
secretário de obras Jair e toda sua equipe pelo belo trabalho que vem fazendo frente a
secretaria, agradeceu pelo trabalho que a secretaria de obras realizou no bairro Morretes,
pois foi um mutirão em melhorias como; limpeza de valos, poda de arvores e
parolamentos com colocação de britas. Essa foi sua colaboração. Ver. Renato Machado
– Saudou a todos. Falou que concorda com o vereador Alex, no qual citou em sua fala o
excelente trabalho do secretário Paulo Scalcon, que sempre atende a todos da melhor
maneira possível seja qual for o partido do vereador que o procura será sempre bem
atendido. Bem ao contrário de algumas secretarias segundo o vereador, pediu a todos
que vão até Morretes para ver a vergonha que está a passagem sobre a linha férrea, com
crateras, e já foi várias vezes avisada a secretaria de obras que simplesmente ignora o
apelo do vereador para que faça a manutenção do local. Falou que secretario que resolve
as demandas dos vereadores em troca de apoio é um lixo segundo o vereador, pois ele
diz que tem honra e hombridade e não se vende por nada. Falou que alguns de seus
colegas vereadores gostam de fazer conchavos com secretários para poder se beneficiar.
Falou que o povo não é ignorante, que sabe avaliar o que é feito para ele, do que foi
feito para beneficiar alguns CC’s e políticos da cidade. Sabe-se que não está tudo às mil
maravilhas, sabemos das dificuldades que o município se encontra, com muitas vezes
falta de transporte, exames que não temos, remédios que estão faltando e por aí vai, por
conta de muitos incompetentes que estão na administração. Falou das falcatruas que tem
a administração municipal, e que vira átona na hora certa. Falou que a um pequeno
grupo na administração espalhando mentiras tentando manipular as pessoas. Essa foi
sua colaboração. Ver. Paulo Vargas – Saudou a todos. Falou que estava feliz com a
presença de todos na sessão, que o vereador está colocando sua cara pois não tem medo
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pois sempre procura fazer o melhor para comunidade, sempre com respeito e dignidade
ao cidadão, com exceção de alguns que fazem da política uma enganação uma falsidade
para não sair do poder. O vereador procura fazer as coisas sempre com transparência
para que a política não se transforme em algo severo e sem credibilidade. Assim como
segundo ele o que vem acontecendo com os tradicionalistas que ano após anos vem
sendo massacrados pela atual administração, que desdá emancipação o vereador
participa dos festejos de 7 de setembro, e semana farroupilha, que nunca até este ano na
história da cidade havia sido cancelado um desfile de 7 de setembro, nunca se viu tão
pouco movimento no parque Olmiro Brandão como se viu na semana farroupilha, pois
parece que a administração está fechando os olhos para cultura na cidade. Falou que os
tradicionalistas estão indo para outras cidades para participar dos eventos. Falou de seus
projetos para que aja mais interação com alunos no âmbito escolar sobre nossas
tradições, para que se mantenha acessa essa chama cultural das nossas tradições, chama
essa que foi derramado muito sangue para conquistar nossos direitos e liberdade. Falou
da irresponsabilidade do motorista que na noite passada arrebentou os fios do centro da
cidade, deixando alguns departamentos essências no município sem energia elétrica.
Essa foi sua colaboração. Ver. Ildo Maciel – saudou a todos. Falou sobre a EMATER,
pediu desculpas por não ter ido a reunião com a secretaria agricultura do estado. Falou
que por mais de 20 anos a EMATER está no mesmo local, e que repudia a atitude do
secretário de agricultura que quer mudar a mesma de local por questões econômicas.
Pôr o vereador ser um agricultor, ele acha que deveria ser consultados os agricultores do
município, pois nem todos tem carro e a EMATER fica deslocada do centro causando
transtorno para que vem de transporte público, que essa economia é pífia, pois está
sendo pago de aluguel em um prédio em frente ao terminal a quantia de R$5.000.00
reais e mais R$560.00 de condomínio, sem contar o seguro do local. Então o vereador
se pergunta; onde está a economia? Se diz totalmente contra esta mudança de local.
Falou também sobre o transporte público, disse não se envolver muito em redes socias,
mais olhando as redes socias viu a carta aberta que ele e mais seis vereadores
realizassem cortes para reduzir gastos do município, para que seja paga a conta com a
empresa Charqueadense, contrato este feito erroneamente por alguém que está no
executivo municipal. Falou que semana que vem deve ser feita a votação deste projeto
que tramita sobre o transporte público. Essa foi sua colaboração. Ver. Alexandro Ávila
– saudou a todos. Dirigiu a palavra ao vereador zé Rosales, chamando o colega de
mentiroso, pois quando tinha o outro galpão no parque Olmiro Brandão a comunidade
podia usar e usufruir do mesmo ao preço de uma sexta básica para ajudar a quem
precisa, e hoje no novo salão não pode ser usado por qualquer cidadão, tanto que está
sendo feito um contrato para uma empresa gerenciar o mesmo. Falou também das
cocheiras que existiam no parque e que hoje foram demolidas. Desmentindo o vereador
Zé Rosales, vereador Alex falou que segundo ele que foi nesta gestão do executivo que
teve o desrespeito com os cavalarianos no dia 20 de setembro, que desfilaram para o
público sem nenhum representante do executivo para lhes prestigiar. Falou também
sobre a primeira vez na história do município que foi cancelado desfile de 7 de setembro.
Ver. Jocelino Rodrigues – saudou a todos. Falou também do secretário Paulo Scalcon e
do excelente trabalho que faz a frete da secretaria do trabalho e desenvolvimento. Falou
que a administração está perdida com contratações que não servem para nada para o
município, que está havendo uma desconstrução do município. Falou de algumas
indicações que ele votou na câmara, falou da indicação do vereador Ildo Maciel da
academia ao ar livre, diz ser favorável e que seja feito mesmo esta academia para os
bairros. Deus os parabéns aos colegas vereadores Alex Ávila e Ildo Maciel por
colocarem seus nomes a disposição para concorrer à prefeitura da cidade, pois tem que
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ter coragem pois ira assumi uma dívida de mais de R$ 6 milhões. 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
dezessete 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.

Vereador Leonardo de Souza Vieira,
1º Secretário.

5

