ATA Nº 037/2019 – 32ª SESSÃO ORDINÁRIA – 01/OUTUBRO/2019 – Ao primeiro
dia do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove na sede da Câmara de Vereadores
de Nova Santa Rita, realizou-se a trigésima segunda Sessão Ordinária, do terceiro ano
da sétima legislatura, com a presença. Nesse momento o Presidente Mateus Marcon,
deu início aos trabalhos às dezesseis horas SORTEIO: COMUNICAÇÕES DE
LIDERANÇAS: PDT / REPUBLICANOS / PTB / MDB / PT. GRANDE
EXPEDIENTE: Ver. Renato Machado / Ver. Paulo Vargas / Ver. Ildo Maciel da Luz /
Ver. José Rosales / Ver. Antônio Alves / Ver. Guilherme Mota / Ver. Alexsandro Ávila /
Ver. Jocelino Rodrigues / Ver. Leonardo Vieira / Ver. Rodrigo Aveiro e Ver. Mateus
Marcon. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Ver. Antônio Alves / Ver. Leonardo Vieira / Ver.
Jose Rosales / Ver. Ildo Maciel da Luz / Ver. Guilherme Mota / Ver. Alexsandro Ávila /
Ver. Paulo Vargas / Ver. Renato Machado / Ver. Rodrigo Aveiro / Ver. Jocelino
Rodrigues e Ver. Mateus Marcon. EXPEDIENTE: Foi feita a leitura do Boletim nº
037/19. Ver. Antônio – Solicitou a inclusão de um oficio e um Pedido de Indicação.
Acatados. Ver Leonardo – Solicitou a inclusão de um Pedido de Informação e inclusão
do Proj. de Lei nº 034/9. Acatados. Ver. Renato – Solicitou a inclusão de um Pedido
de Indicação. Acatado. COMUNICAÇÃO DE LIDERANÇA: Ver. Leonardo Vieira
– Saudou a todos. Falou sobre o transporte que todos os 11 vereadores são favoráveis ao
transporte público municipal, Pois foi uma luta muito grande para hoje ter o transporte
dos vermelhinhos na cidade, mas que não podemos deixar de lado os custos com o
Executivo, o vereador esteve na Secretaria de Saúde onde são mais de 3000 pessoas
aguardando por exames para se ter uma ideia durante todo mês numa cidade com quase
30 mil habitantes existe apenas cinco vagas para neurologista. Vereador falou que teve
no dia 31 de outubro de 2018 na empresa 3sb onde com mais de 500 funcionários
apenas 200 São da cidade pela dificuldade com transporte público para chegar a
empresa, nesta reunião que o vereador participou junto com coordenador de transporte
onde a diretora do 3sb pediu para que seja colocado mais ônibus para atender a linha de
funcionários de passageiros o coordenador falou para ela; está ruim mas vai piorar pois
tenho que tirar mais ônibus dessa linha, o vereador então questiona que mesmo com a
prefeitura pagando subsídio de 75% da passagem da empresa Charqueadense não
consegue se manter. Falou que os vereadores sim se preocupam com a empresa que hoje
à tarde teve uma reunião com o Marcos o dono proprietário de empresa referência que
apesar da paralisação de hoje amanhã os ônibus trabalharão normalmente no município.
Essa foi sua colaboração. Ver. Antônio Alves – saudou a todos. Falou sobre sua viagem
à Brasília junto a secretária e o diretor da Agricultura Onde conseguiram duas emendas
para o município uma para estrutura do município outro especificamente para
assistência social, conversando com as mulheres que trabalham na assistência social as
funcionárias falaram sobre a dificuldade em atender as pessoas carentes do município,
em parceria com o deputado federal Carlos Gomes prometeu buscar um veículo para
assistência social, e com essa viagem houve êxito pois o deputado mandará a verba para
compra de um veículo para assistência social veículo esse que possui sete lugares para
melhor atender a comunidade que necessita de atendimento. Também em parceria com a
secretária e o diretor, estivemos protocolando um projeto no Ministério da Agricultura e
meio ambiente para aumentar e melhorar a capacidade do município na coleta seletiva
do lixo o qual se for contemplado será mais de um milhão e meio de reais, onde ficou
aos cuidados do deputado Carlos Gomes em Brasília. Vereador protocolou hoje na casa
uma indicação para que seja colocada água potável em todo Porto da Figueira, Pois é de
conhecimento de todos que foi perfurado um poço no local e a água não é própria para o
consumo humano, é muito grato pelo apoio que tem na comunidade e pela expressão de
votos que vem fazendo, que toda eleição só aumenta os votos do vereador e o motivo
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para trabalhar mais e mais para comunidade. Essa foi sua colaboração. Ver. Renato
Machado – Saudou a todos. Falou que esta semana muitas mentiras foram ditas na
cidade que as redes sociais invadiram o problema somente aumentando a dúvida das
pessoas sobre o transporte público falou que os vereadores estão tentando de uma
melhor forma resolver este problema que quando chegou a eles o problema da Via nova
que os ônibus choviam dentro duas roletas e muitas outras coisas que os mesmos foram
até o ministério público para pedir uma solução então foi feito um contrato emergencial
junto a empresa Charqueadense de seis meses prorrogáveis por mais seis meses e que
agora este ano 8 de Junho foi feito via decreto 1 aditivo de mais 12 meses de trabalho
para tentar solucionar este problema, e com esses 12 meses a mais de contrato está
gerando uma dívida que hoje está em um milhão e meio de reais podemos chegar ao
final desses dois meses a dois milhões de reais que os vereadores estão preocupado em
como pagar essa dívida não tirar verba de outras áreas para pagar esta dívida que foi
feita juntamente a empresa La Salle com pesquisa errôneo que os mesmos Fizeram no
município. Falou que hoje receberam a visita do senhor Marcos proprietário da empresa
Charqueadense e que os vereadores que o receberam foram os mesmos que mandaram
uma carta aberta ao executivo Para que sejam feitos reajustes, cortes para poder pagar
essa dívida, que sejam reduzidos secretarias e salários do CC que ganham mais que
vereadores e secretários, conversando com Marcos ele garantiu que amanhã os ônibus
circularam normalmente no município, e os sete vereadores assumiram a
responsabilidade que o projeto não será votado hoje e sim terça-feira na sessão que vem
após reunião com executivo. Presidente da câmara interrompe a sessão por 10 minutos.
Retomando a sessão o Vereador Renato falou que esta casa já fez muito pela empresa
Charqueadense isentando do ISSQN Aumentou a passagem para r$ 4 Aumentou a
porcentagem de 50 para 75% do valor que a prefeitura paga para estudantes, falou que
aqui nessa casa não ouviu nenhum Vereador falando em dar calote na empresa e sim que
precisa ser pago mas saber de onde tirará esse dinheiro para não deixar desassistidas
outras secretarias do município, mais uma vez o presidente da Câmara paralisa a sessão.
Essa foi sua colaboração. Ver. Jocelino Rodrigues – saudou a todos. Falou que ia ser
bem direto pois essa licitação não é direcionada pois se a via nova ganhar a licitação o
vereador questionou se a prefeitura irá assegurar o emprego de todos Vereador? Falou
que a prefeitura é a mãe de todos que tanta gente boa tanta gente de família sendo usada
como voto útil, Vereador citou o presidente do partido MDB que está sorrindo por
dentro da situação que está acontecendo hoje na Câmara, falou do secretário da
secretaria de Transportes do MDB que está tumultuando a sessão, falou que é muito
triste ver a situação sendo que 90% do pessoal que está aqui protestando deixou o seu
currículo no gabinete de algum Vereador, passou pela secretaria de indústria e comércio
no secretário Rodrigo antes de ir para empresa, o coordenador Que encaminhou o
currículo de todos que está aqui na frente foi apenas uma vez a empresa foi quando a
esposa dele foi exonerada, e hoje estão culpando os vereadores, Mas nenhum dos
manifestantes veio até a câmara, até o gabinete conversar com vereador questionar o
subsídio, subsídio esse que já foi dado que foi retirado o ISSQN, e o edital quando
pegaram na empresa os trabalhadores estavam cientes que seria por 6 meses, Vereador
falou que por mais de um ano e meio a empresa enrola o executivo e a população que
iria sim fazer nova licitação mas até agora nada foi feito. Vereador falou que recebeu
uma mensagem de um morador que está com câncer e teve que ir de táxi para o hospital
pois as duas ambulâncias do município estão quebradas, Vereador questiona onde está o
recurso livre do município para arrumar a ambulância. Falou que sim todos devem
garantir o direito, mas não deve jogar a culpa para os vereadores. Vereador falou: pobre
do próximo Prefeito que assumir o Executivo pois estará endividado em 6 milhões e
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mais dois milhões para quitar essa dívida do transporte que as pessoas não procuram os
vereadores para melhor esclarecimento e Nem participam das sessões na câmara que as
pessoas estão sendo influenciadas por interesses políticos Vereador fala que tem CC e
jornalistas da prefeitura gritando e agitando os manifestantes a empresa Via nova
quando foi consultada falou que não é viável ter duas empresas de transporte dentro do
município Pois uma sairia no prejuízo que mesmo ou La Salle realizando o estudo
dizendo que teria 60 mil passageiros por dia não chegou nem perto disso. Vereador
perguntou quem é que faz a gestão das empresas se a câmara de vereadores ou a
prefeitura, se a câmara de vereadores que pede linha ou é a prefeitura através de um
coordenador que é muito bem pago para isso. Essa foi sua colaboração.Ver. José
Rosales – saudou a todos. vereadores de Rosales pediu Calma a todos diz que o
vereadores estão do lado do Povo e que hoje mesmo irá entrar com requerimento para
que seja votado o projeto pois o mesmo já está mais de 40 dias tramitando na câmara
vereadores já conversaram com secretários e Fundação La Salle que já tiveram todos os
esclarecimentos possíveis agora precisa ser votado pois os vereadores votaram a favor
em 2018 Vereador falou que e a favor de uma discussão séria e transparente e que os
vereadores não podem vir aqui na Tribuna e pedir para que a prefeita faça mudanças no
seu executivo, que precisam ter transparência pois o seu projeto e bom todos precisam
ser a favor, se o projeto é ruim que todos sejam contra não podemos votar por interesse.
falou de umas inverdades que andam rolando nas redes sociais, que esse recurso irá sair
da saúde educação ouviu também nas redes sociais um vereador dizer que não existe
esse tal recurso Livre Vereador falou que esse Vereador não deve ter conhecimento das
leis orçamentarias do município os vereadores têm a missão de fiscalizar e trabalhar
pelo povo sendo assim e preciso ler e entender os projetos para serem votados da
melhor forma possível, pois esse projeto que está tramitando na casa e simplesmente
para ser inclui no orçamento. Vereador falou que todos o conhece pois ele por ser um
Sindicalista sempre está ao lado do Povo, que os vereadores tiveram 40 dias para
conversar com empresa, vereador si diz a favor desse projeto e o mesmo entrará com
um requerimento para ser votado ainda hoje, para não deixar desempregado esses
trabalhadores, profissionais da empresa Charqueadense, e não adianta dizer que os
currículos passaram pela mão do secretário rodrigo, pois todos aqui conhecem o
vereador sabem que na época ele trabalhava no Sine então a seleção foi ao natural por
entrevistas e o melhor candidato permaneceu e ficou com a vaga. Essa foi sua
colaboração. GRANDE EXPEDIENTE: Ver. Renato Machado – Saudou a todos.
Vereador utilizou um pouco do seu tempo para que passasse alguns vídeos explicando a
reunião que teve com representantes La Salle. Vereador fala que nos vídeos passados ali
está um pouco da verdade do que aconteceu neste contrato assinado com a
Charqueadense pois a população não consegue acompanhar o que acontece no dia a dia
da nossa cidade, pois esse serviço do La Salle custou R$ 300.000, Vereador falou que
prefere trabalhar com transparência e honestidade do que ficar enrolando o povo e
devido a esse contrato o valor de 80 mil que o Executivo deve cobrir todo mês pelo
prejuízo deste contrato, e esses 80 mil por mês vocês contribuintes é que irão pagar
com dinheiro do seus impostos, Vereador pediu desculpa se foi de alguma forma ter sido
entendido errado pois o que ele fala é sempre a verdade a verdade prevalece. Essa foi
sua colaboração. Ver. Paulo Vargas – saudou a todos. Vereador falou que está muito
feliz por ver a casa cheia falou também que a Charqueadense está no município com a
notícia dessa casa que os vereadores votaram todos os processos para que seja feita o
transporte público de qualidade para todos, pois o contrato que foi feito, assinado junto
executivo Municipal com a Charqueadense este não passou por essa casa, esse foi
assinado no gabinete da prefeita, pois os vereadores não tiveram a oportunidade de ver
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como foi feito esse contrato. E hoje a bomba está aí acabou caindo no colo dos
vereadores como se eles fossem os culpados por esse erro contratual de R$ 80.000 por
mês, a prefeitura mantem essa empresa dentro do município mantendo um serviço ruim
para a cidade, respeitando os funcionários que estão à frente desse trabalho mas o
serviço está deficiente, pois o ônibus dessa empresa caíram roda, ônibus com mais de
15 anos, e hoje colocando as pessoas contra os vereadores da cidade. O vereador falou
que os vereadores só estão protegendo os cofres e o dinheiro público do município, A
empresa Via nova tinha duas roletas por culpa do ISSQN que tinha que ser mantido no
munícipio e nesta casa foi votado retirado o ISSQN da empresa Charqueadense. E hoje
foi passado o vídeo onde o diretor da empresa fala que a culpa não é dos vereadores e
sim de executivo que assinou esse contrato, todos os pedidos de isenção passaram por
essa casa e hoje nós estamos pagando essa conta, pois Secretaria de Saúde está mais de
três meses sem fralda para pessoas que necessitam pois estão acamadas, nos Posto de
Saúde também estão a mais de dois meses sem anestesia para os dentistas, falou que em
uma reunião com o representante da empresa foi acertado que a empresa voltara
normalmente a trabalhar nesta quarta-feira e o projeto será votado na próxima sessão de
terça-feira. Essa foi sua colaboração.Ver. Ildo Maciel – saudou a todos. falou que é um
ponto polêmico o que está sendo discutido hoje aqui na Câmara, que ele não precisa
relatar o que foi feito na trajetória até que chegar a empresa no município, foram várias
discussões onde se chegou um acordo de contratar a empresa Charqueadense baseado
em um estudo técnico do La Salle. O vereador se diz ser um colono não um técnico,
onde no estudo dizia que seria em torno de 67.000 usuários de ônibus ao mês, segundo
dono da empresa há poucos dias atrás relatou que o mês que mais teve movimento de
usuários foi 41.000 passageiros em agosto do ano passado. O vereador Pergunta à
comunidade; quem é o responsável por esse erro? não é simplesmente um subsidio,
como já foi relatado aqui o contrato foi assinado no gabinete da prefeita sem ser
consultado nenhum vereador, e se for renovado esse contrato a dívida chegará a dois
milhões e quatrocentos. Vereador falou que com toda sua humildade, hoje falou com o
dono da empresa, e que todos temos que achar uma saída para esse problema pois a
população não pode pagar com isso, o vereador diz que tem algumas reivindicações
para a prefeita. Vereador falou que no seu próximo pronunciamento irá abrir a caixa
preta e todos irão entender, o vereador disse ter ficado muito triste ouvindo áudios em
grupos de pessoas articulando para vir a esta casa, e que amanhã irá ir ao Ministério
Público. Vereador falou que não é com ameaças que alguém consegue alguma coisa o
vereador lamenta e acha que sim, que a empresa deve receber, mas não é a grito que as
coisas serão resolvidas. esta foi sua colaboração. Ver. José Rosales – Saudou a todos.
Vereador falou sobre economia que é preciso sim economizar que com esse subsidio a
intenção é economizar no bolso dos contribuintes, pois sem esse subsidio a passagem
irá aumentar, o vereador acha que está trabalhando com seriedade e que sim está sendo
feito economia no município, é verdade que muito precisa ser melhorado a questão da
Saúde da educação e da segurança que economia sim deve ser feita mas não é em cima
do cidadão e do trabalhador que anda de ônibus. O vereador voltou dizer que os
vereadores tiveram 40 dias para ler e conversar sobre este projeto e que os vereadores
querem colocar na conta do La Salle, o vereador falou que o vídeo foi editado por partes
que interessa somente alguns vereadores, falou que a licitação era realizada com tomada
de preço, era por carta convites, e hoje é através do pregão, e isso causa uma economia
muito maior ao município. que não se pode vir a Tribuna e dizer que a administração
está fazendo tudo isso para prejudicar o cidadão, pois o orçamento é um orçamento de
mercado que a partir da pesquisa é colocado no pregão, então as empresas entram para
disputar o serviço. E não é vindo até a Tribuna pedindo para que seja cortada secretarias
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e CC’S, para fazer a economia, pois isso já foi feito em outras administrações e não deu
certo. essa foi sua colaboração. Ver. Antônio Alves - saudou a todos. falou o que teve
vereadores que não respeitaram os trabalhadores da empresa, considerou e colocou em
suspense a forma do contrato, salientou que via sempre a comunidade falando que os
motoristas davam ótimo atendimento, com educação com toda a comunidade e como
colocaria isso em descaso. Ouviu falar que a empresa presta o mau serviço, falou que os
mesmos vereadores que criticavam a empresa Via Nova, foram para o Ministério
Público, criaram os protestos na Câmara. Foi aprovado a projeto aqui com o subsídio, e
agora o que tramita na casa é incluir no orçamento a dotação para pagar a empresa, esse
projeto já foi votado com os subsídios na lei 1436/2018, Então não tem porque estarem
atrasando a empresa, o que vê aqui os maiores prejudicados: a comunidade carente, os
jovens que dependem do ônibus para trabalhar, para seus estágios, a comunidade de
baixa renda, então porque lesar a comunidade que mais precisa? Se fala que os serviços
essenciais é a saúde e a educação, mas ninguém tirará verba da Educação, e sim do
recurso livre, considerou um serviço essencial, a pessoa poder ir e vir, poder manter seu
emprego, que por causa de ônibus vai faltar o emprego, vai perder o trabalho, em uma
época que se tem uma dificuldade enorme de empregar pessoas que estão
desempregadas, então é uma responsabilidade de cada vereador que foi colocado pela
comunidade para nas horas difíceis saber decidir pelo povo, entre o povo, entre os
projetos. Mas porque atrasar mais essa empresa, atrasar o transporte público, e gerar um
transtorno maior. Salienta que foi feito um projeto, assinado pela casa, e se não
aprovarem a votação, a empresa pode recorrer via judicial, e terá que ser pago. Então
porque colocar a comunidade em espera nessa situação? Porque não aprovar hoje? Disse
que entrarão com requerimento, pediu que todos os vereadores tenham consciência do
que estão fazendo, de que estão colocando a comunidade mais carente em risco, e
situações difíceis. Essa foi sua colaboração. Ver. Guilherme Mota – saudou a todos. O
vereador solicitou atenção dos colegas vereadores e de todos os presentes, falou que o
transporte público é uma das maiores riquezas e importância do nosso município, pois
transporta as pessoas, fomenta o comércio, possibilita a locomoção dos idosos, salientou
que o município investe todo mês por volta de 1 Milhão na saúde, 2 milhões na
Educação, porque não investir 80 mil no transporte que é do povo? Falou que se a
empresa La Salle fez o estudo errado, que se busque a responsabilidade da empresa e
que se devolva aos cofres públicos o valor que lhes foi pago, mas isso é feito através de
processo judicial e que não tem nada a ver com o que estão se debatendo, não podem
punir a comunidade, muito menos os funcionários que estavam presentes, salientou que
a vida das pessoas presentes estavam nas mãos deles (vereadores) e que ele não iria se
reportar de sua responsabilidade, que votaria SIM a favor do projeto, disse também aos
meus colegas vereadores que aquilo não era uma disputa de ideais, de votos, que
entendessem que debater sobre cortes para secretaria, na qual o mesmo é contra, pois
alega a secretaria do esporte no município tem feito um grande trabalho e não merece
ter fim, falou também que podiam debater o ano todo, fazer indicações, mas não utilizar
como moeda de troca com a prefeita para aprovação de um projeto que é bom, enfatizou
que não podiam fazer isso !! Justificou que muitos, mas muito alunos estariam perdendo
aula, trabalhadores que não conseguiam ir ao emprego, pais de família que dia 05 as
contas começariam a chegar e precisavam ser pagas, Aclamou Senhoras e senhores, o
jogo é muito mais do que propostas políticas para o governo, o que está em jogo é o
povo de Nova Santa Rita, e que deviam colocar isso acima de qualquer coisa , acima de
qualquer discussão, acima de qualquer disputa, acima de qualquer posicionamento.
Concluiu dizendo: Senhor presidente, colegas vereadores a comunidade está cansada e
não me alongarei, não falarei demais, mas temos a oportunidade de semana que vem ser
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votado, porque não encerramos esse assunto hoje? O que que pode acontecer de hoje até
terça-feira que vem que mudará a opinião de alguém? Se cada opinião está posta, pediu
união, pediu para o assunto ser concluído na própria sessão, para serem protagonistas da
solução dos problemas da comunidade, se o projeto aprovado fosse, têm certeza que
cada pessoa aplaudiria, cumprimentaria e abraçaria a cada vereador que votasse a favor,
Finalizou dizendo vamos juntos trabalhar para resolver o problema na própria sessão.
Essa foi sua colaboração. Ver. Alex Ávila – saudou a todos. Falou que sempre teve
caráter, posição, e sempre esteve do lado da população e continuará se posicionando do
lado da população, muitas vezes gritou, brigou na tribuna lutando pela comunidade e
vereadores foram contra, pois era do interesse próprio, e o que ele vê agora, vereadores
com um discurso totalmente diferente, falando bonito, defendendo e falando o que a
população quer ouvir, mas lamenta que teve pessoas trabalhando nas redes sociais,
denegrindo a imagem dos vereadores, pessoas vinculadas dentro da prefeitura, citando o
nome de uma pessoa, como o Glicério que ganha 5 mil por mês e foi para as redes
sociais denegrir a imagem (vaias, tumulto). O presidente solicitou ordem, lembrando
que o assunto era o transporte. (ofensas e debates). O Vereador Alex na oportunidade
chama o vereador Zé Rosales de “suplente”, diz que nem vereador ele é. Retomou a fala,
dizendo que os 7 vereadores não querem prejudicar os motoristas, a empresa, que
podiam votar contra o projeto na própria sessão, mas estão aguardando uma posição da
prefeita, que assumam suas responsabilidades, que não é que a câmara não tá assumindo
suas responsabilidades, diz que a situação é muito séria, que se o projeto fosse a votação,
não seria aprovado, relata saber da importância do emprego para os motoristas, que a
empresa tem todo direito de receber, mas que precisam saber a importância desse
projeto, a responsabilidade da prefeita, que o subsidio que foi votado seria 15% a mais
ou a menos, e hoje é 37 mil passageiros fantasmas ao mês, exalta a gravidade e a
falsidade dos vereadores que estão do outro lado. Diz ter posicionamento, olhar no olho,
para que os posicionamentos em rede sociais devem ser analisados, que o representante
da empresa Charqueadense esteve na Câmara, tentando dialogo com vereadores, pois a
prefeitura fechou a porta para a empresa, absteve-se da responsabilidade e atirou toda
responsabilidade para a Câmara de Vereadores, afirma não ser verdade !! (pausa,
discussões, debates) Continuando falou que o senhor de preto que estava gritando,
descabelado, é um possível candidato a vereador (pausa, discussões, debates), faz uma
massa de manobra, que o Henrique funcionário da secretaria de esportes, o Glicério,
manipulam os cidadãos de bem que realmente estão preocupado com o transporte, dessa
forma conduzem tudo isso. Afirmou que quando se vai para as redes sociais falar o que
não deve, tem que escutar, porque ele precisa ter posicionamento, por isso foi eleito o 2º
vereador mais votado. Ver. Jocelino Rodrigues – saudou a todos. , iniciou falando que
entre tantos assuntos falados da questão do transporte público, houveram muitas pautas,
inclusive do vereador do PT, que disse que foi aprovado em 2018 quando não estava na
casa, e era cargo de confiança no executivo e os currículos passavam nas mãos do
secretário e iam para o SINE para legalizarem, e ele que indicava e agora vem falar
“balela”, disse que muitos fazem UBER irregular, tem cargo na prefeitura e vem na
Câmara denegrir a imagem dos vereadores, senão perde o cargo na prefeitura, 30% dos
presentes tem cargo na prefeitura, não é pouco salario, lamenta por muitos que vieram
de ônibus, de carona ( pausa, discussões, debates), continuando seu discurso, o vereador
Gugu falou que a empresa La Salle tem culpa sim, mas quanto a questão da passagem
aumentar, está claro no vídeo, que R$: 4,00 por Km, o executivo resolveu colocar 20
mil km a mais que o estudo apresentado, isso resulta em 80 mil /mês na conta da
população, falam na questão da empresa receber, sim a empresa vai receber, mas a
discussão é para estancar essa despesa, que vai além de 1,5 milhões, e se o projeto for
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em votação nesta data, não passa, esperam resposta do executivo para que resolvam
outros detalhes, que se a prefeitura gasta 1 milhão em saúde, porque a ambulância está
parada por falta de bateria? 2 milhões em educação, mas já analisaram no portal o
quanto se gasta em salários? Ou se é realmente investimento? Revejam essas questões,
lamentou ver carta representado pelo presidente do PT, mais uma vez enrolando o povo,
tentando salvar seu salário de mais de 5 mil por mês, que muitos trabalhadores não
recebem, falam que pagar a empresa com recurso livre, isso seria uma poupança? Isso é
dinheiro do imposto, é para saúde, educação, segurança, se colocou à disposição para
falar sobre essa situação, pois sim votaram a questão do subsidio, mas o que a empresa
de transporte está cobrando não é subsidio, e sim o número X de passageiros que não
existem, por aqueles ônibus que andam com 1 passageiro dentro, é dinheiro do povo, é
dinheiro público que está indo ali, falou que depois do projeto aprovado, que não
acompanha a quantidade de decretos, que é o executivo que prorroga, porque não
estancaram essa dívida nos primeiros 6 meses? Disse que foi fiscalizado, que na semana
tinham recebido 11 decretos com mais de 1 milhão estornado de lá para cá, para ajeitar a
vida do pessoal. Ver Leonardo Vieira – saudou a todos. Vereador falou que o debate
que está acontecendo aqui hoje estou tentando esclarecer e que nenhum dos 11
vereadores é contra o transporte, O que está sendo debatido é o valor que está querendo
ser pago, tirando de outras áreas. Que a empresa merece receber pois ela investiu e teve
seus gastos, sabe-se que as famílias que estão hoje na empresa depende do salário de
motorista e nós da câmara defendemos isso, do mesmo jeito que defendemos esse custo,
pois no setor privado alguém que causa uma dívida de um milhão é demitida,
precisamos saber quem errou quem acrescentou esses quilômetros a mais para dar esse
prejuízo para comunidade, pois ninguém buscou essa solução. Hoje o vereador falou
com o diretor do 3SB falou que hoje o debate É sério os vereadores tem compromisso, e
esse compromisso é com a comunidade que o vereador quer é que a empresa prospere
que possa investir em veículos e pessoal com novas linhas, sem ter prejuízo mas a
empresa e o coordenador deve se empenhar nisso devem suprir a demanda das empresas
pois o nosso jovem hoje não tem acesso a 3sb tem um projeto para jovens mas está
difícil de conseguir os mesmos pela dificuldade com transporte público. Vereador falou
que o compromisso dos vereadores e com o transporte de qualidade, falou que a pedido
do Marcos o gerente da empresa Charqueadense pediu para que seja votado na próxima
terça-feira, (vereador Zé Rosales sorrio ironicamente) do que o vereador Leonardo falou
E mais uma vez fala que todos os vereadores são a favor do povo que foi encaminhado
através de alguns vereadores da casa projeto que foram cortadas as diárias para cursos,
para diminuir os gastos falou que alguns vereadores foram à Brasília sem encaminhar
requerimento e o vereador é contra isso e o vereador que fez esta viagem terá que
devolver as diárias que foi a Brasília. Vereador falou que enquanto estiver na política o
trabalho dele será sério pois cada centavo que recebe quem o paga é a população falou
que semana que vem na próxima sessão Possivelmente o projeto seja aprovado pois
ninguém está ali para prejudicar o trabalhador. esta foi sua colaboração. Ver Rodrigo
Aveiro – saudou a todos. Vereador falou que é favor que o requerimento entre hoje na
casa, hoje na sessão para que seja solucionado o problema do transporte público, com
respeito aos trabalhadores e a população, falou que os vereadores devem ter gratidão e
votar sempre a favor do Povo, porque muitos trabalhadores e crianças estão sofrendo
com a falta de transporte público, falou que muitos dos seus colegas vereadores estão
distorcendo a verdade para se beneficiar ou beneficiar grupos políticos, pois há pouco
tempo estavam “mamando” na teta com secretarias e cargos, e estavam bem faceiros
agora ficou ruim. O Vereador falou que tem que haver respeito entre os mesmos pois
quando participou da Coordenadoria de esportes deu sua alma, e todo o seu trabalho
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para o município no esporte da cidade, não usufruiu de Altos salários pois acha um
desrespeito, falou que em 2018 o projeto de lei 1437/2018 foi definido subsídios para o
transporte do município e os vereadores autorizaram, falou que não nasceu vereador que
ele tem uma oportunidade de melhorar a vida das pessoas que está aprendendo a cada
dia e está do lado do trabalhador do lado da população, falou para a população prestar
bem atenção no que os vereadores estão falando na Tribuna pediu que o vereador seu
colega se retrate quando falou que o povo não tem vergonha de estar gritando na sessão
falou que quem tem que ter vergonha é o vereador pois o povo tem todo direito de
reclamar e protestar pois estamos num país democrático e todos têm direito de Lutar
Pelo seu direito. Vereador citou uma parte da fala do vereador Ildo Maciel onde o
mesmo disse que iria abrir a caixa-preta e falou que ele também tem uma caixa preta
para abrir que é de 2008 para cá. falou que esse é o momento de solucionar o problema
do transporte pois a cidade se transformou num caos, que através de reuniões e
audiências públicas foi resolvido subsídio, e muitos vereadores senão todos
concordaram com isso agora não querem pagar, pois isto é lei se não pagar hoje ou 1
milhão e meio, terá que pagar 6 milhões daqui 3 anos, sem contar o prejuízo das
famílias que ficaram desempregados, pediu para seus colegas olhar mais pelo povo
andar nas Vilas olhar pelo povo, não vir para Tribuna gritar usar com respeito seu tempo.
Pediu desculpa por se exaltar na sua fala, porque pensa que é com diálogo que se
resolve as coisas que para resolver os problemas demandas que chegam ele vai 10 20 e
30 vezes se for preciso até ter seu pedido atendido, diz ter um projeto para o salário dos
vereadores. Essa foi sua colaboração. Ver. Mateus Marcon – saudou a todos. deu os
parabéns à comunidade que vieram reivindicar o transporte público da cidade e o
vereador Mateus garantiu que ninguém vai ficar sem transporte que não será nem
preciso voltar o requerimento que já está tudo certo falou que a pessoa que vem
colocando pilha a população infelizmente está no partido do vereador falou que essa
pessoa ganha R$ 7.000 por mês e depois disso ganhou uma licença prêmio de
R$ 21.000, por isso está aqui hoje defendendo o Executivo e a prefeita ( sessão
paralisada, presidente do PT Altair tumultua a sessão) retomada a sessão, Vereador
Mateus falou que o projeto só não será votado hoje pois a prefeita Municipal não
recebeu os vereadores para um diálogo na sala dela, e outra segundo Vereador este
dinheiro irá sair do bolso dos impostos do Povo, falou que a redução de 30% do CC’S
gera uma economia de R$1 milhão, dinheiro esse que pode ser usado para quitar essa
dívida, citou a fala do técnico do LA SALLE onde ele mesmo falou que entregou um
projeto para prefeitura e que este projeto foi ignorado pelo executivo municipal, falou
que esta dívida não precisa sair do recurso livre, falou que hoje o transporte parou para
exatamente acontecer o que está acontecendo, usar os trabalhadores e funcionários para
ficar contra os vereadores, e pessoas que estão no meio infiltrados do executivo estão
usando isso para fazer política baixa e afirmou que sim o transporte continuará
normalmente até terça-feira da semana que vem. essa foi sua colaboração. ORDEM DO
DIA: Ver José Rosales – Solicitou a inclusão de um Requerimento – Acatado.
Requerimento- Que seja incluído na Ordem do Dia da Sessão Ordinária da presente o
Proj. de Lei 030/19 de ordem do Executivo. Colocado em votação Rejeitado por 6 X4.
Ver. Jocelino – Solicitou a inclusão de um Pedido de Indicação – Acatado. Indicação
dos Vereadores Ildo Maciel da Luz, Ver. Mateus Marcon, Ver. Jocelino Rodrigue, Ver.
Leonardo Vieira, Ver. Alexsandro Ávila, Ver Renato Machado e Paulo Vargas- No
sentido que sejam atendidas as solicitações dos Vereadores conforme carta enviada ao
Executivo aos cuidados da Sr.ª Prefeita. Colocada em votação – Aprovada por 6 X 4.
REQUERIMENTO: Ver. Alexsandro - No sentido de convocar o Secretário Municipal
da Agricultura, Senhor Marli Castro, a fim de prestar esclarecimentos sobre a retirada
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das instalações da EMATER da Av. Santa Rita, nº 1318, Centro, local este que há mais
de 20 anos tem como sede. Rejeitado. INDICAÇÕES: Ver. Rodrigo - No sentido de
que a
secretaria
competente estabeleça programa de passe livre a todos os alunos
do ensino fundamental e médio do Município. Em discussão: Ver Rodrigo Aveiro Vereador fez a indicação para proporcionar aos estudantes de escola pública um
transporte gratuito, que não só ele mas seus colegas também devem pensar e apoiar o
futuro dessas crianças carentes que às vezes não tem condições de comprar um material
ou uma roupa para ir estudar, pois no seu bairro o próprio Vereador Rodrigo presenciou
situações de alguns jovens que não tinha roupa nem calçados para ir para escola muito
menos de pagar um transporte, por isso acabam faltando aula pediu o apoio aos colegas
para que apoiem e sejam favorável a essa indicação. Ver Jocelino Rodrigues discutiu Vereador Gugu diz ser favorável a indicação do colega Rodrigo pedal Pois é aí sim irão
para pauta do projeto do subsídio, se diz favorável ao projeto de Passe Livre para
estudantes de médio e ensino fundamental pois assim não precisariam gastar 80 mil por
mês para pagar por passageiros que não usam o transporte, diz que irá sim apoiar a
indicação do colega Vereador por questão de Economia que iria gerar ao município.
Aprovada por unanimidade. No sentido de que a secretaria competente estude a
possibilidade da criação de Guarda Municipal de Trânsito. Em discussão: Ver. Rodrigo
Aveiro - Vereador Pedal fez essa indicação pois ao seu ver já está mais que na hora da
cidade criar agentes de trânsito para ajudar educar e orientar o trânsito com o
crescimento do nosso município e a modernização do centro o vereador acha que será
uma boa opção e só trará benefícios a todos os cidadãos da cidade pede aos colegas
vereadores que aprovam em esta indicação Aprovada por unanimidade. No sentido de
que a secretaria competente realize a construção de uma sala de aula e banheiros novos
na Escola José Bonifácio, bairro Pedreira. Em discussão: Ver. Rodrigo Aveiro - falou
que vem defendendo a ampliação da sala de aula não só na José Bonifácio mas em todas
as outras por ser a escola onde a família irmãos e o próprio Vereador estudou tem um
carinho maior por ela que é preciso trazer propostas que venham agregar ao município
que é preciso sempre ter uma ideia e não desistir dela para que juntos conseguir mudar
essas que tem muito a crescer pede aos vereadores que sejam favorável a essa indicação.
Aprovada por unanimidade. No sentido de que a RGE Sul efetue a troca dos postes de
madeira na Rua Valdemar Vicente da Costa, Centro. Aprovada por unanimidade. Ver.
Antônio - No sentido de que a secretaria competente efetue a pavimentação asfáltica da
Rua do Açude, bairro Califórnia. Em discussão: Ver. Jocelino Rodrigues - diz ser
favorável as indicações do irmão Toninho, mas que uma lhe causou espanto, a que pede
que no sentido que a secretaria competente realize reparo na Avenida Santa Rita,
esquina com Timbaúva no trevo da Califórnia bairro Berto Círio. Pois aquele Trevo foi
gasto com sinalizadores R$ 68.000 sendo que a menos de um ano foi instalado, mas
aprova e é favorável a indicação do vereador para que resolva aquele Trevo pois não
custou barato com o dinheiro do povo Aprovada por unanimidade. 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. Aprovada por
unanimidade. No sentido de que a secretaria competente efetue a colocação de canos
para rede de esgoto pluvial na Rua Boqueirão do Caju, esquina com a Rua “A”,
Loteamento Maria José, bairro Pedreira. Aprovada por unanimidade. No sentido de que
a secretaria competente efetue a instalação de uma parada de ônibus no sentido
bairro/Centro, na Rua Porto da Farinha, próximo à esquina com a Rua João Serafim da
Silveira, bairro Caju. Aprovada por unanimidade. Ver. Paulo Vargas - No sentido de
que a secretaria competente efetue a instalação de uma parada de ônibus no sentido
bairro/Centro, na Rua Porto da Farinha, próximo à esquina com a Rua João Serafim da
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Silveira, bairro Caju. Aprovada por unanimidade. Ver. Renato - No sentido de que a
secretaria competente efetue a instalação de placas de identificação para todos os
quebra-molas do Município. Aprovada por unanimidade. Ver. Alexsandro - No sentido
de que a secretaria competente efetue a fiscalização das lixeiras em geral,
principalmente as comunitárias em relação ao lixo reciclado. Aprovada por
unanimidade. No sentido de que a secretaria competente efetue a construção de uma
parada de ônibus na Rua Boqueirão do Caju, próximo ao nº 183, passando o lixão.
Aprovada por unanimidade. Ver. Jocelino - No sentido de que a secretaria competente
efetue a instalação de redutores de velocidade na Rua do Ipê, acesso à Av. Getúlio
Vargas, bairro Berto Círio. Aprovada por unanimidade. No sentido de que a secretaria
competente efetue o recapeamento asfáltico da Rua das Flores, bairro Berto Círio. Em
discussão: Ver. Rodrigo Aveiro - Vereador falou que o bairro Berto Círio precisa
realmente de um recapeamento em geral, falou que apoia indicação do vereador
Jocelino Rodrigues e que haverá o recapeamento na Avenida Getúlio Vargas e na Rua
das Flores, e que apoia a indicação do colega vereador Aprovada por unanimidade. Ver.
Leonardo - No sentido de que a secretaria competente efetue a limpeza de móveis
usados, objetos descartados e lixo na Rua Veneza, ao lado do nº 191, bairro Berto Círio.
Aprovada por unanimidade. No sentido de que a Corsan analise a viabilidade de refazer
o conserto da pavimentação do trevo do bairro Califórnia, na Av. Santa Rita, sentido
bairro/Centro. Aprovada por unanimidade. José Rosales - No sentido de que a secretaria
competente, em parceria com a Liga de Bocha, disponibilize nas escolas municipais a
Roda de Chimarrão envolvendo os alunos e professores. Aprovado por 9 X 1. No
sentido de que a secretaria competente efetue a colocação de uma faixa de segurança na
Rua Pinheiros, esquina com a Rua Primavera, bairro Califórnia. Aprovada por 9 X 1.
Vereadores Ildo Maciel da Luz, Ver. Mateus Marcon, Ver. Jocelino Rodrigue, Ver.
Leonardo Vieira, Ver. Alexsandro Ávila, Ver Renato Machado e Paulo Vargas- No
sentido que sejam atendidas as solicitações dos Vereadores conforme carta enviada ao
Executivo aos cuidados da Sr.ª Prefeita. Em discussão: Ver. Guilherme Mota - Vereador
falou que não costuma discutir indicações de Vereadores pois entende que a mesma que
passa no plenária não significa que será executada pelo executivo Mas falou que está
indicação é uma aberração, falou que se algum dos colegas acha que é política pública
para o município acabar com a Secretaria de Esporte que é um tesouro para Nova Santa
Rita, pois fomento para desenvolvimento dos jovens, é um lazer para as pessoas, que
ano que vem coloque no seu plano de governo que irá acabar com a secretaria de
esportes pois se a população entender que está de acordo com os anseios da comunidade
Vai eleger o colega. Ver. Paulo Vargas - Vereador veio falar novamente sobre estrutura
administrativa quando o colega vem falar sobre Secretaria de Esporte, o vereador
lembra que a secretaria de esporte sempre existiu pois a mesma era ligada na Secretaria
de Educação e turismo, criaram uma para beneficiar desenrolar as secretarias uma da
outra para poder criar outra secretaria, nós hoje no município temos 11 secretarias
municipais, e isso gente é um absurdo, pois é um município que requer cuidado pois
ainda está gatinhando, falou que temos que ter cuidado com isso pois a administração
pública deve ser respeitado o orçamento e a população. Vereador diz ser um equívoco
dizer que criar secretarias é mostrar serviço pois um secretario hoje ganha R$ 8.000 por
mês, e essa indicação que o vereador e seus colegas pediram não é uma aberração pois
Brasília está cortando na carne diminuindo Ministérios e secretarias para reduzir os
gastos.Ver. Renato Machado - Vereador se diz favorável a indicação, e gostaria de falar
sobre o assunto da secretaria, viu nas redes sociais que o colega Guilherme quer ser
vítima dizendo que os outros vereadores querem acabar com a secretaria de esportes,
vereador Renato se diz a favor do Esporte e o documento que os vereadores fizeram
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essa indicação não cita qual secretaria irá acabar pois em janeiro de 2013 a prefeita
aumentou de oito para 12 secretarias, e o vereador vê sim a necessidade de reduzir as
secretarias do município, pois algumas secretarias podem ser agregadas umas às outras
Pois do ponto de vista do Vereador Renato não adianta a câmara economizar e a
prefeitura gastar, pois esse documento que os colegas vereadores estão mandando serve
exatamente para ser feito o estudo e a prefeitura analisar aonde ela irá enxugar a
máquina. Ver. Alex Ávila - Vereador veio falar sobre as indicação salientou o porquê do
projeto de transportes não foi a votação, pois os vereadores que encaminharam esse
requerimento estão esperando para uma conversa com a prefeita, pois a prefeita fugiu
durante duas semanas pois o vereador Alex tentou contato por várias vezes com
gabinete da prefeita para falar da importância desse projeto, Vereador diz que ele e seus
colegas irão ficar parado na porta do gabinete esperando ser atendida para ela entender a
importância do projeto de hoje para que ela entenda a seriedade da situação pois está em
jogo o sustento de várias famílias da cidade pois tem sim que enxugar a máquina o
colega, vereador Guilherme está defendendo porque tem duas secretarias. Vereador diz
ter buscado R$ 375.000 para saúde, de ser vereador de oposição mas tem compromisso
com a população e é dessa forma que o vereador se posiciona, hoje com caráter com
lealdade e com determinação é assim que será não é o mesmo que os vereadores da base
que vende a alma para o governo, não o vereador tem responsabilidade de olhar nos
olhos do eleitor e dizer que vota a favor da comunidade não menti para ninguém,
colocar em rede social que o vereador mente ele não mente diz ter personalidade pois o
seu gabinete está aberto e recebe todos os que procuram e mais da metade convidados e
conhece o seu trabalho e seu caráter.Ver. Rodrigo Aveiro - Vereador venha até a Tribuna
falar sobre a indicação e que o governo hoje é composto por quatro partidos PDT, PT,
republicanos e MDB, dentro da política existem as parcerias para que a cidade tenha
desenvolvimento e é o que acontece nessa administração desde 2013 essas
reivindicações desses vereadores estão vindo para casa, só agora faltando um pouquinho
mais de um ano para as eleições porque não antes quando todos tinham secretaria, e
estava se beneficiando antes estava tudo certo vereador Rodrigo acha uma demagogia
pois isso deveria ter sido feito no começo parabenizou o colega vereador Guilherme
pela Secretaria de Esporte, pelo excelente trabalho que vem sendo feito. pediu a todos
que pensem mais à frente e chamou o projeto dos sete vereadores de demagogos e
fazem uma política barata. Ver. José Rosales - Vereador veio a Tribuna para explicar
que é importante ter clareza e que um grupo de Vereadores vem fazer uma indicação
para corte de secretaria e incluindo a licença-prêmio do CC que estão pedindo para
cortar Vereador Acho que cada um deve agir dentro da sua área o legislativo e o
Executivo cada um no seu espaço Vereador se diz contrário ao corte de secretaria pois
em outro administração ouvir este corte e não melhorou em nada apenas piorou o
trabalho da administração se diz contrário a esse tipo de política pois lá atrás ninguém
reclamava Vereador deixou um questionamento que é fácil falar para o Executivo cortar
a licença-prêmio de certeza mas gostaria que fosse incluir do o legislativo.Ver. Mateus
Marcon - Vereador falando em extinguir as secretarias que foi criado em 2013 pois não
mudou, nada a única coisa que mudou foi o aumento de CC’S na prefeita, temos aqui o
exemplo no esporte para deu os parabéns ao vereador pedal na época secretario que
realizava torneios e campeonatos de futsal, futebol campo 11 e Campo 7, ano passado
não foi realizado os mesmos campeonatos, outra é ouvidoria que a função do secretário
da ouvidoria é repassar e-mail, questiona-se o mesmo trabalho não pode ser feito por
uma simples secretaria administrativa, precisa o secretario ganhar R$ 8.000 para fazer
este tipo de trabalho falou que se precisar ser cortado no legislativo não tem problema
pois o legislativo já deu o seu exemplo cortando as diárias, o vereador acha que quem

11

não pode pagar essa conta são os moradores de Nova Santa Rita pois 30% do corte dos
CC’S dá uma economia de um milhão e meio de reais por mês, dinheiro esse que pode
zerar a fila de espera do SUS e iniciar a construção de uma nova creche.Ver Jocelino
Rodrigues - Vereador fala que sim fizeram indicação pois antes não tinha essa dívida
toda para pagar, e hoje essa dívida existe. falou que um colega seu falou que é uma
demagogia, vereador disse que demagogo é ele, pois só agora próxima as eleição vem
com esse projeto para cortar o salário para diminuir para salário mínimo o salário dos
vereadores, porque não cortou na Carne porque o próprio vereador não devolve o salário
todo mês e fica com salário mínimo? seria demagogia? ( Vereador Mateus pediu uma
parte falou que quem lançou o projeto amanhã abre mão do seu salário) Vereador
Jocelino continua, pois se for a questão de cortar na carne o Legislativo pode se cortar
também na carne desde que o executivo se manifeste e faça os devidos cortes para
economizar para a população, em 2017 quando o vereador Jocelino entrou com um
projeto de lei para o fim das diárias não foi aceito nesta casa, Falou do projeto do
vereador Rodrigo Aveiro, que então também é demagogia em cortar e diminuir o salário
mínimo para todos vereadores sendo que o vereador Jocelino acha uma baita demagogia
do colega Vereador Rodrigo Aveiro Aprovada 6 X 4 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
2ª 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 2ª 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 2ª pauta. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Não houve tempo para
explicações pessoais. TRIBUNA POPULAR: Não houve. O Presidente agradeceu a
todos e com a proteção de Deus e em nome do povo de Nova Santa Rita, a senhor
presidente encerrou a sessão às vinte horas e cinquenta cinco minutos. Nada mais
havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que vai assinada pela Presidente e pelo vicepresidente.

Vereador Mateus Onuczak Marcon,
Presidente.

Vereador Leonardo de Souza Vieira,
1º Secretário.
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