ATA Nº 038/2019 – 33ª SESSÃO ORDINÁRIA – 08/OUTUBRO/2019 – Ao oitavo
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 terceira Sessão Ordinária, do terceiro ano da
sétima legislatura, com a presença de todos os vereadores exceto vereador Rodrigo
Aveiro. Nesse momento o Presidente Mateus Marcon, deu início aos trabalhos às
dezesseis horas SORTEIO: COMUNICAÇÕES DE LIDERANÇAS: PTB / PDT /
REPUBLICANOS / PT / MDB. GRANDE EXPEDIENTE: Ver. Ildo Maciel da Luz /
Ver. Alexsandro Ávila / Ver. Leonardo Vieira / Ver. Joselino Rodrigues / Ver. Guilherme
Mota / Ver. Renato Machado / Ver. Mateus Marcon / Ver. Paulo Vargas / Ver. José
Rosales / Ver. Antônio Alves e Ver. Rodrigo Aveiro. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Ver.
José Rosales / Ver. Rodrigo Aveiro / Ver. Ildo Maciel da Luz / Ver. Alexsandro Ávila /
Ver. Jocelino Rodrigues / Ver. Guilherme Mota / Ver. Leonardo Aveiro / Ver. Antônio
Alves / Ver. Paulo Vargas / Ver. Renato Machado e Ver. Mateus Marcon.
EXPEDIENTE: Foi feita a leitura do Boletim nº 038/19. Ver. Antônio – Solicitou a
inclusão de dois Pedido de Indicação. Acatados. Ver Paulo – Solicitou a inclusão de um
Pedido de Providencia e dois Pedidos de Indicação. Acatados. Ver. Renato – Solicitou
a inclusão de um Pedido de Indicação. Acatado. COMUNICAÇÃO DE LIDERANÇA:
Ver. Alex Ávila – saudou a todos. Sua fala hoje foi esta; “gostaria de falar aqui nesta
noite especial aos 2 conselheiros eleitos aí no domingo, o mais votado Esdras e a
Deuzita, queria dizer dessa eleição para conselho tutelar é tão importante, esse domingo
e eu vi aí as pessoas a mais de hora na fila, é uma grande injustiça com esses candidatos
que muitos deles foram prejudicados por que as pessoas foram ficaram ali 10, 15, 20
minutos e foram embora, muitas pessoas foram embora pela desorganização, voltou
regrediu foi com cédula, né então assim é um total despreparo de quem estava à frente
de uma eleição tão importante aí para os conselheiros tem uma missão que não é fácil eu
trabalhei eu ajudei, porque eu sei o que que é trabalhar dentro do Conselho a
importância que alguns dizem; eu não vou votar porque conselho Conselheiro não é
importante, é muito importante, é tão importante que eu vou dizer tem mais importância
do que vereador, porque ali ele cuida de vidas, sentimento tem que trabalhar com
coração com a razão, só não é fácil, é uma missão muito delicada mesmo. Então as
pessoas que concorreram são pessoas capacitadas, e são esses 5, tomara Deus queira que
realmente sejam comprometidos com essa causa, que nós temos aí a eleição anterior e
muitos conselheiros se elegeram e depois abandonaram o conselho, pois conhecer a
realidade depois que se elegeram, então eu quero dizer para vocês as pessoas que foram
votar 2475 pessoas foram votar, e encontraram uma só urna em cada escola, uma urna
no Miguel Couto Berto Círio uma urna, isso é lamentável. Mas eu vi ali é uma disputa
voto a voto destes cinco, aonde o mais votado fez 261, e o quinto colocado 211, essa foi
a diferença do 5º ao 1º, diferença de 50 votos. Então foi muito competitivo várias
pessoas batalhando ajudando, mas isso faz parte, todos fizeram, então eu só tenho aí a
saudar dá os parabéns aos cinco conselheiros eleitos, a minha conselheira Tutelar
Deuzita, mais uma vez reeleita mais do que merecido, tive ao seu lado e vou continuar
ao teu lado do Conselho Tutelar. Espero que os novos conselheiros vão ao teu encontro
para buscar em experiência parceria e amizade que é isso que a gente busca quando
chega na Câmara de Vereadores, não foi diferente comigo quando eu entrei como
vereador suplente tive ao meu lado o Marnei, Vereador Renato com uma baita de uma
experiência, vereadora Marli, pode conversar dialogar ter o apoio espero aí que vocês
lutem e se junte com os conselheiros mais experiente com união vocês cinco poderão
lutar pelas causas das crianças, as crianças que mais necessita, boa sessão a todos.” Essa
foi sua colaboração. Ver. Antônio Alves – saudou a todos. Sua fala de hoje foi esta;
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“ quero dar meus parabéns à comunidade que foi a escola ajudar a escolher os
conselheiros, mesmo sabendo das dificuldades por ter apenas uma urna e a fila enorme
que se tornou, mas mesmo assim teve uma boa participação pois as pessoas vieram
convictos com a importância desse trabalho junto as crianças e as comunidades mais
carentes, valorizaram enfrentaram a fila e votaram, é muito importante esse trabalho
assim como falou o vereador Alex, pois a gente sabe da importância dessa função dos
conselheiros quero parabenizar mais uma vez a Deuzita que vem a muito tempo
exercendo esse trabalho e desejo boa sorte aos conselheiros. Uma boa sessão a todos
muito obrigado.” Essa foi sua colaboração. Ver. José Rosales – saudou a todos. Sua fala
de hoje foi esta; “quero saudar aqui os conselheiros tutelares eleitos o Esdras, William,
Fernanda, Deuzita e a Andreia, que neste domingo foram eleitas conselheiros tutelares
da cidade, quero parabenizar pela eleição e desejar um bom trabalho que tenham êxito
nessa caminhada que a gente sabe que não é fácil mas que é importante estar
trabalhando para o bem da nossa criança que são futuro da nossa nação. Quero nesse
momento de liderança falar um pouco do trabalho que tem sido feito pela nossa
administração, introduzida tão esperado a Rua do Ipê, que será asfaltada teve início na
semana passada e a gente não pode falar desse trabalho que vem para beneficiar a
comunidade não só do Berto Círio, mas toda comunidade de Nova Santa Rita. Eu quero
colocar aqui também a questão do trabalho que vem sendo feito no parque Olmiro
Brandão através da Secretaria de Educação e Cultura, está sendo construído um palco
multiuso ao ar livre, que também vem para ajudar a nossa comunidade a se divertir é
muito importante que olhamos para o trabalho que vem sendo feito, e quero parabenizar
também a Secretaria de Esporte, que vem fazendo um bom trabalho e que agora neste
domingo tem início nosso campeonato de futebol de campo, que vai agregar todas as
agremiações do nosso município. Sabemos que tem muitos problemas no nosso
município mas esta administração está fazendo um trabalho buscando melhorar para
nossa comunidade, melhorar para os trabalhadores Esse é o papel da administração,
então sendo assim não podemos criticar temos que trabalhar em benefício da população
e este Vereador está sempre à disposição seja em qual for a situação pois é muito
importante analisarmos cada projeto e benfeitorias que estão sendo feito pela nossa
administração, sabemos que tem projeto na casa que são polêmicos e precisam ser
votadas mas estamos aqui para resolver da melhor forma possível, boa sessão a todos.”
Essa foi sua colaboração.
Ver Guilherme Mota – saudou a todos. Sua fala de hoje foi esta; “em nome da bancada
do MDB eu vim aqui para parabenizar a todos que participaram de um processo
democrático, íntegro e muito bem feito, aqui nós temos a assessora do Renato que
trabalhou na organização da eleição, e estou sabendo e não estou concordando com a
falta de urna, não posso deixar de ressaltar a maneira organizada, transparente como
vocês fizeram apuração das atas, o mesmo foi a organização, a divulgação dos editais
isso só mostra o quanto o Conselho Tutelar é importante, todos os conselheiros que
participaram tiveram também o seu direito de fazer suas campanhas. Sabemos que ao
contrário do que muitos pensam a política está inserida na nossa vida cotidiana, é
normal sim que partidos políticos e organizações, associações e entidades se posicionem,
e também apoiem candidatos, mas eu quero deixar aqui acima de tudo os Parabéns
principalmente pois temos três conselheiros daqui a Fernanda, Deuzita e o Esdras,
também não posso deixar de cumprimentar meu grande amigo meu irmão William, e a
minha querida amiga Andreia que também se elegeram conselheiros Tutelar, a partir do
dia 10 de janeiro esses novos conselheiros terão uma missão muito importante no nosso
município e tenho certeza que passado o processo eleitoral onde a disputa de propostas a
disputa de projeto, ele é o foco da atuação de cada um de vocês a partir do dia 10 o foco
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começa a se trabalhar em cima do direito da criança, da defesa dos adolescentes desejo a
todos vocês muita sorte porque competência, vontade de trabalhar e determinação isso
não desejo pois sei que isso não lhes falta. Em nome da bancada MDB, vida longa aos
novos conselheiros e que possam traduzir o sentimento daqueles que lhes elegeram e
posso demonstrar para Comunidade de Nova Santa Rita que aqui tem um conselho forte
e atuante, participativo e caminha lado a lado com a população, e com as crianças e
adolescentes. Boa sessão a todos e uma ótima semana.” Essa foi sua colaboração.
GRANDE EXPEDIENTE: Ver. Ildo Maciel – saudou a todos. Sua fala de hoje foi
esta; “falando sobre a votação do final de semana, sobre a votação do Conselho Tutelar
quero parabenizar aqui a Deuzita, William sobre a eleição vencida, quero parabenizar o
filho do irmão Toninho meu colega Vereador, o Esdras, que colocou o seu nome
disposição e foi com garra buscar o seu objetivo, quero parabenizar também Andreia e a
Fernanda. Será uma empreitada muito difícil você sabe disso que vão trabalhar quase
sempre em áreas de risco, mas é um trabalho que não é qualquer um que escolheria esse
tipo de trabalho, para defender jovens, adolescentes e crianças que muito precisam de
apoio do Conselho Tutelar. Então parabéns a todos eleitos que tenha muita luta muita
garra e muita fé pois vocês são os guardiões das crianças e dos adolescentes, desejar a
todos uma ótima sessão muito obrigada.” Essa foi sua colaboração. Ver. Alex Ávila –
saudou a todos. Sua fala de hoje foi esta; “senhor presidente agora o assunto é um só e
eu vou trazer em pauta o assunto do transporte público, um assunto tão polêmico que
desde a semana passada vem fazendo usuário de transporte público não dormir direito,
os motoristas falando e gritando em redes sociais, e muitas vezes não sabendo nem o
que estão falando mas vão as redes sociais. Um que está aqui agora está levantando o
cartaz é o Valdecir Godoy, para vocês ver o irmão dele é também o funcionário
coordenadora CC de uma secretaria. Então o que eu quero dizer para vocês hoje
motoristas que estão aplaudindo quando eu disse que vocês estavam sendo manipulados,
hoje eu vou provar porque hoje está em pauta o projeto na ordem do dia para ser votada,
não vai mudar o posicionamento, o mesmo posicionamento da semana passada é o
posicionamento hoje, agora vocês vão ver os vereadores da base do governo entrarem
pedindo vista para voltar daqui 15 dias o projeto que é tão importante, e o prefeita não
se preocupa e atirou para o colo dos vereadores, esse cartaz que estão levantando não
me preocupa nada, minha consciência está tranquila não sou favorável esse projeto pois
eu não permito que tira educação, que tire da saúde e da segurança. Tenho o
posicionamento e não vai mudar a prefeita tinha que ter a consciência e assumir a
responsabilidade dela junto à empresa, e ela sim sentar e discutir com os vereadores
fizemos um ofício para encaminhar a prefeita, e ela mais rápido possível disse que não
iria atender os vereadores, aí vocês vão as redes sociais e dizem que a culpa é dos
vereadores, a culpa não é nem um pouco de vereadores, tá aqui em minhas mãos na
ordem do dia bem claro, o suplemento do que não foi aprovado um milhão e meio de
reais para empresa e mais R$ 90.000 mensais, e aí vocês acham que vereador com
caráter vai votar para tirar da Saúde?, de maneira nenhuma é importante, claro que é
mas a prefeita deveria assumir essa responsabilidade e hoje vocês vão ver os vereadores
papagaio de pirata entrar com requerimento pedido de vista, pois eles não têm caráter só
que eu achei que o senhor que entrou semana passada pedindo para votar sendo que não
estava na ordem do dia, e hoje está quero ver o posicionamento dessa bancada frouxa,
desses quatro vereadores que não estão naquele cartaz, e não vão estar por que os 7 que
estão nesse cartaz tem moral, e tem compromisso com a população não só com usuários
e motoristas do transporte, assim com todas das cidades, é isso que eu tenho para falar
Vereador tem que ter posicionamento tem que ter caráter não pode ter medo de pressão
e nem se trocar por propostas, e lutar pela aquilo que é certo e assim vai ser hoje se
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esses quatro covardes não entrar com requerimento de vista será votado.” Essa foi sua
colaboração.Ver. Guilherme Mota - saudou a todos. Sua fala hoje foi esta; “gostaria de
dizer que aqui não tem Vereador covarde, que aqui tem vereador que se posiciona, e
mais respeito vocês eu tenho maior respeito por cada um de vocês, sei que cada um aqui
é pai de família, outros são até avôs, jamais eu ofenderei vereador aqui, pessoalmente eu
entendo que a política se faz com diálogo, posso discordar ideologicamente de qualquer
situação política, mas jamais vou questionar caráter e postura, porque eu sei que os
vereadores são eleitos pelo povo e tem que respeitar quem votou neles, eu quero dizer
que nessa seção o projeto tem que ser votado hoje, é bom não á mais o que conversar,
eu defendi na seção passada que votasse na terça passada, para terminarmos com esse
problema, e digo mais senhoras e senhores ideologicamente se a oposição o seu grupo
dos sete vereadores, não vou nem caracterizá-los, entende que deve haver enxugamento
da máquina pública, que deve haver mudança na esfera administrativa, que faça aquilo
que a política pede movimento, ações mas dentro da legalidade, faça um projeto de lei e
se coloque em votação, mas que não se coloca em xeque o emprego dessas pessoas. O
transporte público municipal como moeda de troca para que a prefeita reduz os cargos
eu aprovo, se ela não reduzir eu não aprovo, a prefeita foi eleita para administrar e foi
eleita por uma maioria esmagadora da população, que entendeu que ela deve governar
por mais quatro anos. O próximo Prefeito ou prefeita não sei quem é, mas será
escolhido por vocês e dentro daquelas propostas que é melhor população entender, caso
o prefeito que for escolhido não atender aquilo que eu penso eu não vou criticar ele com
toma lá dá cá, eu vou criticar dentro da democracia, dentro da minha opinião mas eu não
posso como vereador colocar em xeque um projeto tão importante por uma disputa
política, nós temos que pensar mais vereadores, e mais a causa dos motorista ela é
louvável, assim como eu sou um defensor aberto do esporte do nosso município, pois eu
acho que o esporte não pode acabar, entendo que um vereador outro queira que termine,
eu entendo a posição do vereador. Mas isso se define na política, se define no voto se
define no convencimento das pessoas, então colega vereadores esse assunto já está
chato demais, esse assunto já passou do tempo que deveria passar esse projeto de lei já
está 70 dias na casa, nós temos outras coisas tão importantes para serem votados aqui
imagina se esse projeto hoje é rejeitado essa empresa sai. Hoje eu Estive conversando
com os comerciantes da cidade das lojinhas, não estou falando de grandes empresárias,
lojas pequenas de esporte, loja de sorvete, lojas de roupa e informática, e todos tiveram
a mesma opinião, o transporte público municipal com os ônibus vermelhos aumentou o
nosso faturamento melhorou o comércio, prova é senhoras e senhores que do outro lado
da rua abriu tantas outras lojas farmácias. Senhoras e senhores vamos terminar, vamos
aprovar vamos manter o transporte público para que ele continue, e que ele melhore
para que a comunidade tenha mais horários e assim nós conseguimos evoluir cada vez
mais.” Essa foi sua colaboração.Ver. Renato Machado – saudou a todos. Falou sobre a
eleição do Conselho Tutelar deu os parabéns a todos os cinco conselheiros eleitos, falou
que todas eleições têm suas dificuldades deus Parabéns as comissões eleitorais que se
esforçaram tanto. Vereador citou que as eleições ocorrerão normalmente e que esses
cinco conselheiros tutelares terão muito trabalho pela frente, deu os parabéns especial a
Deuzita e o William pela reeleição, o vereador conhece bem o que é ser eleito por estar
a 5 mandatos na cadeira de vereador, falou que houve reclamações por isso somente nos
bairros maiores onde havia maior número de eleitores, por ter apenas uma urna para
votação para todos gerando assim uma enorme fila que por esse motivo muitos
desistiram de votar. Vocês vão trabalhar para parte da comunidade que precisa do
trabalho de vocês, muitas crianças depende de vocês e é para isso que vocês foram
eleitos tem os seus defeitos na cidade e sabe disso eu não queria para mim isso é porque
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eu sei que é muito complicado quando se mexe família. Portanto sucesso para vocês
nessa nova gestão, aí para quem já tem uma certa experiência se torna mais fácil para
quem não tem vai apresentando vontade a gente sabe que vão enfrentar as dificuldades
do governo, e Esperamos que possa te conceder todo seu mandato aí e consiga realizar
um trabalho importante para mim, nosso cuidado com nossas crianças têm seu o
reconhecimento do vereador”. Essa foi sua colaboração.Ver. Paulo Vargas- saudou a
todos. Vereador falou; “não pode deixar de falar também a respeito embora não seja
essa sua fala só quero principalmente cumprimentá-los a respeito dessa eleição nos
quais quem venceu não foi só você quem venceu foi a comunidade, falou que acredita
no trabalho de vocês honrado, e merecedor pelo trabalho e pelo empenho que a Deuzita
e William foram reeleitos, também a Fernanda chegando agora o Esdras, grande garoto
com futuro, e a Andreia, enfim que se sintam abraçados por esse Vereador. Falou com
relação Justamente a saúde pública, hoje estamos à mercê do caos na saúde pública do
município, vereador trabalhou 20 anos no serviço de ambulância está a 25 anos afastado
da função a qual exercia, que até 2005 fazer serviço de ambulância, e em 2015 tiraram
esse veículo, e hoje o vereador Gugu esta entrando com esse pedido para que retorne
esse trabalho, falou sobre a fragilidade do transporte a noite é muito grande para nossa
comunidade hoje tu tem crianças com febre, e tu não pode mais buscar as crianças
porque não tem um veículo na secretaria de saúde para que busque, em 2015 foi retirado
esse transporte, e hoje Vereador tá entrando com esse pedido novamente e que seja
acolhido, por que nós temos três ambulâncias dentro do posto médico do centro e não
está sendo utilizado, pessoas vem ao vereador Paulinho pedir que leve para hemodiálise,
hoje nós temos demanda de pedidos da comunidade para que tenhamos um veículo para
levar pessoas para hemodiálise lá no hospital de São Leopoldo Centenário, estão
negando o direito de um senhor de 64 anos de idade, e não estão levando. Esse senhor
está entrando judicialmente. O serviço de transporte da Secretaria de Saúde é precário,
vereador se envergonha em vir aqui para essa Tribuna dizer que nós temos quatro
ambulâncias sendo que 3 estão estacionadas sem motorista e sem técnicas de
enfermagem e não fazem a secretaria de saúde está carente, não de dinheiro carente de
ser humano, carente de pessoas comprometidas com a comunidade é assim que o
vereador vê nosso município de hoje, não é criticar o governo o governo Fez muitas
coisas boas, mas deixou a desejar justamente onde a comunidade mais precisa que e na
saúde pública. Fica aqui a sua contribuição no início da sessão, aos conselhos tutelares
reiterou o que havia falado que Deus abençoe vocês, é uma trajetória árdua é um
caminho que tem que ser pautado no respeito as famílias e as Crianças principalmente”.
Essa foi sua colaboração.Ver. José Rosales – Saudou a todos. Sua fala de hoje foi esta;
“o trabalho de um vereador é fiscalizar e não de administrar, não ser que tem alguém aí
que tenha essa atribuição de vidente que me parece que tem Vereador vidente nessa casa,
que acha que Vereador têm caráter não estão aqui para analisar o caráter de ninguém,
estão aqui para trabalhar para a população, foram eleitos para isso agora não dá para um
vereador dizer que vai votar a favor se fizer aquilo que ele pedir. Vereador viu nas redes
sociais que tirariam a secretaria do esporte, e do planejamento Urbano para organizar o
nosso município, e aí a proposta é que seja extinta Essa secretaria que o projeto 030 está
na casa há mais de 70 dias, se não me falha a memória está a 65 dias tramitando nessa
casa um projeto que é difícil de ler e entender né Tem quatro artigos parece que não é a
dificuldade de entender e pedir sim incluir requerimento para incluir na ordem do dia
semana passada e os vereadores votaram contra e dizendo para vocês que estaria
disposto a provar essa semana quer dizer que eu não mudei de posição quem
acompanhou uma companheira discussão de vocês sabe de seu favor desse projeto sim
porque não é a tirar dinheiro de saúde não tirar da Educação não é tirando a segurança
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pública recurso livres ninguém tá dizendo que precisa reduzir a estrutura do município
de 200 estruturas da administração para ter verba” essa foi sua colaboração. Ver.
Antonio Alves – saudou a todos. Comprimento os demais que não tinha cumprimentado,
na sua fala disse; “ que é a favor que seja aprovado este projeto na casa porque nós
sabemos que esse projeto do subsídio foi aprovado lá em 2018, hoje se trata só de
aprovar e colocar na dotação do orçamento para que seja liberado o pagamento, então
não há motivo aqui para nós colocar toda a nossa comunidade em situação difícil,
pessoas, pai de família que precisam pegar o seu ônibus para cumprir o seu
compromisso na empresa, para buscar o pão de cada dia, eu acho que eu hoje sinto que
vai ser aprovado na casa pela responsabilidade de cada vereador que representa núcleos
da nossa comunidade, imagina as pessoas mais carentes do nosso município não tem
como acessar o seu emprego, dos nossos jovens aquelas pessoas de baixa renda, pois de
uma forma ou de outra a Prefeitura vai ter que pagar porque que nós vamos colocar toda
a nossa comunidade aí nessa situação, não podemos deixar parar esse transporte público,
transporte coletivo da nossa cidade, eu gostaria de pedir a todos os colegas vereadores
que pensassem na nossa comunidade, no nosso povo mais carente e naqueles que
precisam, sabemos que a falta de emprego é muito grande a muita dificuldade em
conseguir emprego, deixa os pais perder o trabalho é inadmissível, sem falar nos
cooperadores da empresa mas como a comunidade no geral e depende do nosso
transporte coletivo para ir ao seu trabalho uma boa sessão a todos.” Essa foi sua
colaboração. ORDEM DO DIA: Ver Jocelino Rodrigues – Solicitou a inclusão de um
Requerimento – Acatado. Requerimento- Que seja incluído na Ordem do Dia da
Sessão Ordinária da presente o Proj. de Lei 033/19 de ordem do Executivo. Colocado
em votação: Acatado. PROCESSO Nº 1581/19: PROJ. LEI Nº 033/19 – De autoria
do Poder Executivo - Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar servidor por
prazo determinado. Aprovado por 9 X 1. PROCESSO Nº 1076/19: PROJ. LEI Nº
016/19 – De autoria do Executivo - Acrescenta dispositivos a Lei nº 88/93 – Estatuto
dos Servidores Públicos do Município de Nova Santa Rita. Vereador Guilherme
solicitou pedido de vistas por quinze dias. Acatado. PROCESSO Nº
1155/19:PROJ.LEI Nº 030/19 – De autoria do Executivo - Autoriza a inclusão de uma
nova ação na Lei nº 1375/17 – PPA, Lei nº 1481/18 – LDO e a abertura de Crédito
Especial na Lei nº 1491/18 – LOA. Em discussão: Ver. Guilherme Mota – saudou a
todos. Sua fala de hoje foi esta; “venho mais uma vez nessa Tribuna muita com calma
muito respeito aos colegas baixando qualquer arma ideológica, partidária e política, e
pensando o único exclusivamente nesta população que veio de novo aqui na Câmara de
Vereadores Clamar pela aprovação desse projeto, falo encarecidamente aos colegas que
apesar de as divergências que podemos ter, dentro de um dispositivo não possamos
desamparar os trabalhadores, os 20 empregos, não é o momento da gente acha que a
prefeita tá errada, é o momento da gente resolver um problema que passou do limite e
que transcendeu a questão política no município, os vereadores terão outros projetos
polêmicos sim, de ideias da prefeita que nós vamos debater, mas vamos deixar isso de
lado, vamos esquecer qualquer disputa interna aqui é muito maior do que a disputa de
nós, é muito maior do que um não concorda com o outro”. Essa foi sua colaboração. Ver.
Alex Ávila – Saudou a todos. Sua fala de hoje foi esta; “eu venho com muita
tranquilidade a tribuna falar que o posicionamento dos sete vereadores não era
brincadeira, que os vereadores sabiam da gravidade desse projeto, que os vereadores
levaram ao conhecimento da prefeita, várias vezes, os 4 vereadores que defendem o
projeto passaram em redes sociais falando inverdades sabiam da gravidade, e hoje a
prefeita pagou para ver, e vai prejudicar a empresa, vai prejudicar o usuário do
transporte público, pois os 7 vereadores tem personalidade, se não teve diálogo não teve
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conversa por parte do executivo e isso você tem que cobrar do executivo, do Legislativo
teve dialogo, porque o legislativo cobrou brigou e muito, então isso que eu digo para
vocês numa eleição tem mais de 110 candidatos, eu fui o segundo mais votado porque
eu tenho posicionamento, tenho caráter e eu olho no olho do meu eleitor, eu não fujo do
paradão eu converso com as pessoas e vou dizer que eu fui contrário porque eu não
quero que saia da Saúde, eu não quero que saia de educação, e eu não permito que saia
da segurança. Então dessa forma Vereador tem que ter posicionamento tem que ter
compromisso com a nossa cidade, então que fique bem claro não teve interesse do
executivo, vocês acompanharam e agora o executivo vai pagar o preço desse projeto que
não vai ser aprovado aqui nessa casa”. Essa foi sua colaboração. Ver. Antonio Alves –
saudou a todos. Sua fala de hoje foi esta; “gostaria um pouco da atenção de vocês, mas
eu gostaria de poder entender o projeto pois foi aprovado pela casa, por unanimidade de
vereadores, na época que é não estava como Vereador, e agora vem o vereador falar que
tem caráter, tem isso e aquilo e tem opinião própria, mas foi aprovado por ele, esse
subsídio, e ele sabe de uma forma de outro a empresa tem que receber porque tem um
projeto aprovado tem um contrato, mas vão fazer um jeito aqui para colocar a
comunidade em um caos para ver as coisas ferver, estão fazendo política nesse
momento. Eu quero que a comunidade entenda que a empresa de uma forma ou outra
vai receber, mas tem vereador que quer fazer um Caldeirão, fazer pegar fogo e não está
entendendo a dificuldade e o respeito que devemos a nossa comunidade, e todos aqui
são conscientes que tem um contrato que foi aprovado pela câmara e foi aprovado o
subsídio, de uma forma ou de outra a empresa vai receber só que vamos colocar a
empresa em dificuldades, vou esperar ir para justiça, vamos fazer esse governo aí ter
uma queda diante a nossa comunidade, todos sabem que o contrato deve ser cumprido.
Então eu acho que hoje aqui, olha eu acho assim que vocês vão pagar um preço muito
alto, a nossa comunidade vai pagar por causa do certo tipo de política no nosso meio”.
Essa foi sua colaboração. Ver. José Rosales – saudou a todos. Sua fala de hoje foi esta;
“eu acredito que tudo aquilo que a gente constrói, Inclusive a dívida a gente tem que
pagar, e a nossa administração a prefeita Margarete em momento algum está se negando
a pagar, e nós estamos aqui em defesa dos Trabalhadores, em defesa da comunidade, em
defesa da população, em defesa de uma administração transparente e não adianta vir
querer votar contra para criar o caos vai criar o caos para vocês, para aqueles que
precisam do ônibus, aqueles que usam o transporte coletivo. É simplesmente colocar no
orçamento, e não vai sair dinheiro da Saúde, da educação, da segurança, e o senhor já tá
bem claro e você sabe porque já foi bem esclarecido que houve o contrato sim e foi
autorizado e é preciso resolver esse problema, então quero dizer que estamos juntos
vamos votar a favor e queremos que aprove esse projeto, e acredito que os demais
vereadores vão aprovar para o bem da comunidade”. Essa foi sua colaboração. Ver.
Jocelino Rodrigues - saudou a todos. Sua fala de hoje foi esta; “senhor presidente,
colegas vereadores quero dizer senhor presidente que sou desfavorável ao projeto aqui
senhor presidente fala-se sobre subsídio e realmente senhor presidente nós aprovamos o
subsídio e o que significa subsídio hoje gastamos R$940 mil com passagem
escolar;(vereador para sua fala e lê um cartaz de um homem na plateia que diz: vereador
me leva para escola! vereador responde: não posso sou casado.) mais os 25% que de
50% da passagem escolar que representa mais ou menos R$ 200 mil de subsídio.
Reclamavam da empresa Vianova que tinha ônibus na média de 16 anos, e trouxeram
esta empresa com promessa de ônibus de no máximo 10 anos, mas o próprio executivo
mandou o projeto para aumentar para 16 anos, fala-se muito na questão do emprego,
mas os mesmos não defenderam os empregados que foram demitidos da Vianova,
prometeram uma reforma no terminal para os trabalhadores, e muito pelo contrário hoje
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não se tem um banheiro ali para os motoristas, e com linhas apertadas questão delicada
para motoristas munícipes que contribuem muito para a cidade, e ninguém defendeu os
desempregados da Vianova. assim como tem o lado de quem quer se manter no
emprego, do outro está o cidadão que não quer que o recurso da saúde, segurança e
educação seja investido somente em transporte por que além de pagar a passagem ele
vai continuar dando subsídio”. Essa foi sua colaboração. Ver. Paulo Varges – saudou a
todos. Sua fala de hoje foi esta; “Presidente, comunidade quando eu fui eleito bem
como todos os vereadores, que fizemos o juramento, com toda minha humildade eu digo
eu não sou diferente de ninguém nem de você, eu trabalho dentro da prefeitura a 25
anos, que eu respeito muito você. Hoje eu falei com o diretor da Vianova que se
comprometeu de dialogar com o executivo municipal, novamente que prestar esse
serviço o qual ela prestou por mais de 20 anos para Comunidade Nova Santa Rita. Eu
acho que essa pauta já desgastou, quando o vereador Guilherme Mota me dizer que nós
temos que ter calma, ter diálogo, o executivo Municipal a 15 dias a gente tá pedindo
para que tenha um diálogo com os vereadores não nos receberam. Nós os vereadores
temos uma pauta para apresentar para o executivo, onde queríamos reduzir os custos do
executivo. O estado está com dividas e nos esbanjando dinheiro com transporte”. Esta
foi sua colaboração.
Rejeitado por 6 X 3. INDICAÇÕES: Ver. José Rosales - No
sentido de que a secretaria competente efetue a construção de rampa de acessibilidade
na entrada principal do salão de eventos do Parque Olmiro Brandão. Aprovada por 9 X
1. No sentido de que a secretaria competente efetue a instalação de placas de
identificação com os nomes das ruas no bairro Morretes. Aprovada por 9 X 1.Ver.
Jocelino - No sentido de que a secretaria competente analise a possibilidade de
duplicação da Rua da Areia, sentido Pedreira/Berto Círio, próximo ao trevo de acesso à
BR-386, bairro Berto Círio. Aprovada por 9 X 1. Ver. Rodrigo Aveiro - No sentido de
que a RGE Sul efetue a extensão de 50 metros da rede de energia elétrica na Rua São
Pedro, Loteamento Céu Azul, bairro Berto Círio. Aprovada por 9 X 1. No sentido de
que a RGE Sul efetue a troca dos postes de madeira e mudança de lado da rede elétrica
na Rua Maria Januária, bairro Berto Círio. Aprovada por 9 X 1. Ver. Ildo - No sentido
de que o Poder Executivo elabore projeto de lei que trate sobre a oficialização,
denominação e delimitação dos bairros de Nova Santa Rita. Aprovada por 9 X 1. Ver.
Antonio - No sentido de que a secretaria competente efetue revitalização, bem como o
aparo de grama e limpeza, pintura de muro e meio fio, plantio de árvores nativas e
instalação de duas luminárias na praça do Loteamento Popular, Rua do Ipê, esquina com
as Travessas 44 e 41, bairro Berto Círio. Aprovada por 9 X 1. No sentido de que o
Ministério da Saúde, através da Fundação Nacional de Saúde – FUNASA, analise a
possibilidade de viabilizar a concessão de água potável até a comunidade rural do bairro
Porto da Figueira. Aprovada por 9 X 1. Ver. Alexsandro - No sentido de que a
secretaria competente efetue a construção da escola técnica na Av. Santa Rita, em frente
ao Detran, Centro. Aprovada por 9 X 1. No sentido de que a secretaria competente
efetue a implantação de um posto de saúde no bairro Sanga Funda. Aprovada por 9 X 1.
Ver. Leonardo - No sentido de que o Executivo Municipal, através do GGI, analise a
possibilidade de firmar convênio com o Governo Estadual, através do Corpo de
Bombeiros do Estado, no sentido de efetivar a cedência de alguns veículos que estão no
pátio do 8º Comando Regional de Bombeiros, aguardando conserto e manutenção.
Como o Estado passa por uma crise financeira, dificilmente realizará tal manutenção,
podendo o Município fazer uso próprio para a Guarda Patrimonial de Nova Santa Rita,
em seus deslocamentos de patrulha de vigilância ao bem público. Aprovada por 9 X 1.
Ver. Renato - No sentido de que a secretaria competente efetue a renovação completa
de toda a frota de veículos da Secretaria Municipal de Trabalho, Cidadania e Assistência
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Social, cujos veículos que hoje estão a serviço desta secretaria, 90% estão parados à
espera de conserto. Aprovada por 9 X 1. No sentido de que a secretaria competente
efetue a pintura e revitalização do prédio da antiga prefeitura, localizado na Rua
Lourenço Záccaro, nº 1449, Centro. Aprovada por 9 X 1. PAUTA: PROCESSO Nº
1578/19:
PROJ. LEI Nº 057/19 – De autoria do Vereador José Rosales - Dispõe
sobre a criação do Sistema Municipal de Educação Ambiental no Município de Nova
Santa Rita e dá outras providências. Dada a 2ª pauta. PROCESSO Nº 1579/19: PROJ.
LEI Nº 058/19 – De autoria do Vereador José Rosales - Autoriza o Poder Executivo do
Município de Nova Santa Rita a instituir o Programa de Fomento ao Desenvolvimento
de Atividade Econômica em Bens Tombados “Memória Ativa” e dá outras providências.
Dada a 2ª pauta. PROCESSO Nº 1594/19: PROJ. LEI Nº 034/19 – De autoria do
Poder Executivo – Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro
de 2020. Dada a 1ª pauta. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Ver. Alex Ávila – saudou a
todos. Sua fala hoje foi esta; “presidente, pessoas que estão aqui ainda assistindo a
sessão, dos 4 vereadores, único vereador que ficou foi o irmão Toninho, do os
Parabéns ao vereador irmão Toninho cumpriu seu compromisso até o fim da sessão, os
demais vereadores até o líder do PT, que fala diversas mentiras, fez o movimento todo
mentindo para as pessoas, como não é diferente o vereador também Guilherme mota
que também gosta de fazer videozinho em redes sociais, coloca pessoas debatendo
dentro de grupos de Whatzapp, e aí eu falo para vocês a consequência de tudo isso eu
acho que os vereadores que estavam defendendo esse projeto tão importante para
prefeita foram falar para ela, que os 7 vereadores não tem posicionamento, que eles não
iam votar, que eles não iriam se desgastar com a população diante de um projeto tão
importante. Pois eu digo que não vai sair da saúde, da escola, da educação, que tem
recurso livre mas se tem recurso livre vamos fazer aquela creche que tem mais de 3 anos
que estão aguardando ser concluída, aí os 4 vereadores vem dizer que vão tirar do
recurso livre, mentira não tem recurso livre, se tem recurso vão contratar mais técnicos
de enfermagem, porque a ambulância não pode sair porque não tem técnico, não tem
enfermeira, está faltando no posto aí vão falar em recurso livre, mentir para as pessoas
tanta secretaria Assistência Social não tem carro para atender pessoas do bolsa família,
se tem um milhão e meio para pagar para essa empresa tira daí, e tem que cortar na
carne. Quando o vereador Guilherme disse que não deve ser cortado na carne para
defender as secretarias dele, os cargos dele, o governo o PTB não tem cargo e não tem
conchavos com essa administração, desde o começo essa bancada teve posicionamento,
desde o começo essa bancada lutou dia a dia pela comunidade, vários projetos que
chegaram nessa casa a retirar a segunda roleta para acabar com transbordo, foi tudo
deste Vereador e dessa bancada, não tenho porque mentir, agora o vereador líder do PT
manipula e mente, e a prefeita pagou um prejuízo para o usuário do transporte público
sem tamanho, pois ela terá que pagar essa dívida e tem que ser paga mesmo, mas as
pessoas que estavam à frente desse contrato mal feito estão querendo pagar R$ 37.000
passageiros fantasmas por mês terão que explicar no Ministério Público, de que forma
fizeram. Agora está câmera hoje está de parabéns, os sete vereadores estão de parabéns
por que tiveram posicionamento tentamos diversas vezes dialogar com o executivo, e o
Executivo não aceitou está na rede social dizendo que o Executivo não queria receber os
vereadores, teve oportunidade mais uma semana que foi adiado o projeto para poder
discutir e tentar o diálogo, e não teve então não bota a culpa no sete vereadores, agora o
vereador aqui que tem caráter e personalidade para conversar com seus eleitores e dizer
o porquê que eles de onde iriam tirar dinheiro e para onde ia o dinheiro, essa farra
acabou graças a Deus essa câmera e esses sete vereadores vão sim lutar pela
comunidade pois esse Vereador não troca o posicionamento nem o caráter dele”. Essa
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foi sua colaboração. Ver. Jocelino Rodrigues – saudou a todos. Sua fala de hoje foi esta;
“senhor presidente, colegas vereadores comunidade ainda presente, então mais uma
polêmica, então os gabinetes aqui estão aberto para tirarem suas dúvidas sobre o recurso
livre e suplementações, o decreto enviado pelo executivo para que o povo não fique no
meio dessa questão, não é o legislativo jogando o povo contra executiva. Queremos que
seja transparente as coisas a Vianova por muito tempo se manteve sem nenhum tipo de
subsídio e sempre solicitou que houvesse licitação e que tivesse a isenção do ISSQN
entre outros, e portanto os recursos que não foram poucos, é muito simples para nós
vereadores dizer sim para executivo e tira 1 ou 2 milhões para investir no transporte
público, é fácil pois sai de contribuinte aí de vocês, para que ali na frente quando você
solicitar uma vaga de creche solicitar uma obra em período eleitoral o Executivo não
diga simplesmente que a culpa é do Bolsonaro, porque não mandou o dinheiro, é
sempre culpa de alguém e ninguém assume a responsabilidade. Então nós aqui
vereadores lemos o projeto, fomos a metroplan buscamos a empresa tentamos dialogo
com consecutivos e não houve um consenso sobre essa diminuição da questão de cargo,
na questão de rever a questão de algumas secretarias, e vemos a questão dos aluguéis
5.600 mais um aluguel que não é usado, e não é excluir a secretaria do planejamento e
sim aderir a outras pastas como já existia. Aí essa questão que viemos falar sobre a
economia, e o povo fica brigando nessa questão política, entendo os dois lados converso
com os dois lados para que não haja esta situação. Esta situação como eu volto a dizer
não porque são meus colegas, mas os profissionais da ViaNova se empenharam ao
máximo para dar o melhor serviço possível. Abraçamos a causa e tudo isso era para um
experimento de 6 meses que acabou em um ano e meio, se esse projeto está aqui por70
dias, imagina o Executivo que teve 15 meses com essa questão, poderia ir nos primeiros
seis meses apresentar esse problema aos vereadores, então fica essa culpa sempre em
cima dos vereadores, nós fiscalizamos esse é o nosso papel primordial fiscalizar.
Falando de fiscalização alguns pré-candidatos aqui nos xingando em redes sociais,
dizendo que nem um vereador presta só que a política é a arte de construir quando a
gente se compromete a vereança a representar um povo falamos em construir e eles
esquecem que terão que sentar nessa cadeira e terão que dialogar com todos os
vereadores, falando aquele discurso bonito que todos gostam de ouvir e se esquece que
aqui sentados somos todos colegas de trabalho, e que se possível tomara que um dia
sentem aqui, e aqui terão que construir pois tudo temos que construir pois aqui não é
somente um lado temos que ver a questão do povo estamos aqui não para proteger o
Executivo, ou proteger a prefeita, não é para proteger o partido, e sim para ajudar o
povo esse nosso comprometimento. E é desta maneira que no período eleitoral do ano
que vem com crítica a minha pessoa eu irei sim bater palma na casa de cada cidadão, e
irei sim pedir o voto e ouvir a crítica de cada um de vocês, meu gabinete está de porta
aberta e estou todos os dias no gabinete ou pela rua mas com certeza se um dia não
puder atender toda vez que puder irei atender da melhor maneira”. Essa foi sua
colaboração.Ver. Renato Machado – saudou a todos. Sua fala hoje foi esta; “colegas
vereadores que ainda permanecem na sessão quero dizer para vocês que a vida política é
assim mesmo, eu aprendi desde pequeno que temos que ter caráter, eu quero aqui dizer
com isso parabenizar os sete vereadores que discutiram tudo que foi possível,
esperamos todo o tempo necessário para ser recebido pelo executivos para tratar um
assunto tão sério, nós foi sempre negado a possibilidade de buscar um acordo, que não
era nada de tão prejudicial a atual administração, onde solicitamos alguns itens que
pudéssemos chegar na discussão e tentar resolver essa situação que não foi criada por
nós, situação essa que o poder legislativo tá aqui para fiscalizar, e quem executa é o
executivo, dívida esta que gastaram R$ 300.000 com La Salle, e simplesmente jogar o
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dinheiro no lixo e o estudo que foi feito e criaram mais 20 mil km no mês a R$ 4 reais,
para criar um défice de R$ 80.000 que ocasionou essa dívida é isso que eu quero me
referir e nessa casa se for preciso vamos formar uma CPI para saber quem é culpado,
pois não apareceu ainda, porque foi um troca-troca na secretaria de transporte para jogar
a responsabilidade de um lado para o outro e ninguém assume, se precisar ser aberto
uma CPI para saber quem é o culpado de saber sobre esta dívida iremos abrir, em
respeito à comunidade porque essa história que não vai prejudicar, vai pagar com
recurso Livre é o mesma coisa que o cidadão tem que guardar esse dinheiro para poder
pagar IPVA, IPTU ele tem para suprir a necessidade não é nada mais do que isso não
vamos mentir pelo povo tenho pena das pessoas que vieram aqui pela bancada
induzidos ao erro gritando com vereadores sem ter motivo.” 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 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.
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