ATA Nº 039/2019 – 34ª SESSÃO ORDINÁRIA – 15/OUTUBRO/2019 – Ao decimo
quinto 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 quarta 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:
MDB / PT / PTB / REPUBLICANOS / PDT. GRANDE EXPEDIENTE: Ver. Paulo
Vargas / Ver. José Rosales / Ver. Amônio Alves / Ver. Guilherme Mota / Ver. Leonardo
Vieira / Ver. Renato Machado / Ver. Alexsandro Ávila / Ver. Rodrigo Aveiro / Ver.
Mateus Marcon / Ver. Jocelino Rodrigues e Ver. Ildo Maciel da Luz. EXPLICAÇÕES
PESSOAIS: Ver. Alexsandro Ávila / Ver. Rodrigo Aveiro / Ver. Leonardo Vieira / Ver.
Paulo Vargas / Ver. Guilherme Mota / Ver. José Rosales / Ver. Mateus Marcon / Ver.
Renato Machado / Ver. Antonio Alves / Ver. Jocelino Rodrigues e Ver. Ildo Maciel da
Luz. EXPEDIENTE: Foi feita a leitura do Boletim nº 039/19. Ver. Ildo – Solicitou a
inclusão de um Pedido de Informação. Acatado. Ver Guilherme – Solicitou a inclusão
de três Pedido de Providencia e dois Pedidos de Indicação. Acatados.
COMUNICAÇÃO DE LIDERANÇA: Ver. José Rosales – saudou a todos. Sua fala
de hoje foi esta; “Venho a essa Tribuna nesse espaço de liderança para no primeiro
momento falar dos professores, hoje é dia do professor em nome da bancada do partido
dos trabalhadores quero parabenizar esta categoria, diga-se de passagem que para mim é
uma das principais ou o principal profissão, porque sem o professor não teria outras
profissões é preciso que desde o começo das séries iniciais até o final da faculdade de
sua formação é preciso ter professores, e que por muitas vezes não são reconhecidos, a
gente sabe que o salário não é o ideal para os professores e muitas vezes o exemplo do
Governo do Estado estão recebendo seus salários parcelados, e a mais de 5 anos não
recebem reajuste, tanto é que hoje no dia dos professores estão fazendo manifestações
no estado para o reconhecimento e em busca de um salário digno em busca de reajuste,
imagina cinco anos sem ter seu salário reajustado, e hoje o dia do Professor nada mais
justo que eles façam essas manifestações, em vez de manifestações deveriam fazer festa,
mas infelizmente é preciso estar na luta, e que bom que tem professores lutando por essa
categoria, e todos nós temos que apoiar. Quero falar aqui também que foi falado aqui
nessas aplicações pessoais da semana passada que eu tinha abandonado a sessão, mas na
verdade as explicações pessoais é um espaço livre que o vereador pode se manifestar,
permanecer na sessão ou Saí, porque eram faladas mentiras, e não retiro uma palavra do
que eu falei na seção passada pois tenho posição e defendo aquilo que eu acho que é
coerente, foi dito aqui por isso que foi criticado que eu entraria com requerimento para
pedir vista do projeto de transporte público, mas, na verdade, eu fiz o requerimento para
que se tivesse sido votado e foi adiado, e eu mantive minha posição e não tem nenhuma
influência, vereador nenhum vai me influenciar se eu vou pedir visto ou não acho que
nós temos que ter posição e fui bem claro que a população ia pagar a conta já que os
vereadores votaram contra o projeto e o resultado virá aí na frente. Muito obrigado.”
Essa foi sua colaboração. Ver. Alex Ávila – saudou a todos. Sua fala de hoje foi esta;
“Hoje falarei do dia dos professores dia 15 de outubro, eu queria dizer que essa data é
muito importante mas aqui no município escutando atenciosamente a fala do líder da
bancada do PT, é com tristeza que os professores aqui do nosso município não são
valorizadas pois por duas vezes os professores foram para frente da prefeitura para fazer
manifestação e lutar pelo seu direito e a prefeita do PT não os recebeu, os professores o
dia inteiro abaixo de chuva, e vem o líder do PT fala em respeito que os professores têm
que cobrar do governo estadual, mas não fazem o dever de casa aqui na cidade não
valoriza professores do município aí fica com um ar de riso, onde o executivo e o
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próprio vereador defendeu quando a prefeitura tirou 40% do Ensino Infantil, e também
tira o 40% do auxiliar. Este governo e o líder do PT vem falar que tem que ser cobrado
do governo estadual, se o governo estadual não está fazendo, o senhor deve olhar para o
seu nariz, e para esta administração que não valoriza o professor. Hoje o dia do
professor é um dia muito importante mesmo, e essa administração deveria valorizar
muito o professor por que é dali que aquela criança aprende para ser um homem honesto
no futuro, e que nós vemos aqui nessa câmera hoje tem vereador que ocupa esse cargo e
não tem essa bagagem, que poderia refletir muito, usam esse espaço mentindo e lutando
por causas que não existe, e que realmente era para lutar pelos professores do nosso
município para depois sim poder ir e cobrar do governo do estado, mas os professores
que reivindicaram na frente da prefeitura essa administração não atendeu os professores,
então fica o meu repúdio a essa administração, fica meu repúdio a primeira fala do líder
do PT vereador Zé Rosales, que me envergonha quando diz que Luta pelos direitos dos
mais desfavorecidos, lamento muito e hoje nesse dia tão importante realmente uma
saudação a cada professor do nosso município, pois muitos deles quando tem projeto
escola como na Sanga Funda o professor saiu de lá foi excluído da escola pois não
voltou conforme a secretária de educação pediu, e prejudicou o processo que vinha de
alfabetização daquela criança foi perseguido e retirado da escola, porque não fez o que é
administração queria. Então em vez de valorizar eles pisam em cima de uma classe tão
importante, eu estive numa escola na semana passada a diretora pediu pelo amor de
Deus para não gravar pois caso contrário iria sofrer represálias, olha a situação que
chega o município, em vez de dar estrutura para quem se dedica a educação vem essa
situação com total despreparo referente a essa classe tão importante. Muito obrigado.”
essa foi sua colaboração. Ver. Leonardo Vieira – saudou a todos. Sua fala de hoje foi
esta; “hoje não poderia ser diferente pois faço parte do partido que prima pelo trabalho
ensino e Educação de qualidade, hoje é o dia dos professores fazer uma menção a esses
profissionais se tiver algum professor aqui que hoje levante a mão; temos o Antony. O
que me deixa um pouco triste que hoje no dia do professor esses profissionais que
formam todos os profissionais deveriam se sentir acolhida aqui na câmara de vereadores,
e sentir nossos vereadores a sua segurança para brigar pelos direitos deles, e eu não vejo
hoje isso, não vejo professores na Câmara. Hoje até parabenizo o colega vereador que
fez uma moção em homenagem, fica um tanto triste com a situação hoje pois li uma
coisa na internet hoje que vem bem do momento se tem uma lição de casa que todos os
governantes do Brasil deveriam aprender e valorizar o professor, pois hoje o professor é
pouco valorizado pois ganha um salário que mal pode seguir em frente com a vida, pois
além de professor ele continua Estudando e se envolve para formar novos profissionais,
e muitas vezes são esses profissionais que vão criticar o professor. Então isso me deixa
muito chateada existem quatro armas para nós mudar essa situação, um livro, uma
caneta, uma criança, e o professor, pode mudar o todo mundo, mas infelizmente hoje
nossos governantes preferem produzir armas do que produzir livros, distribuir armas do
que distribui livros. Vamos incentivar toda a nossa população pois o professor hoje está
tendo uma função a mais, estão educando as crianças a ser um cidadão de bem, e hoje
os professores estão fazendo a função de pais, então todos nós devemos fazer nossa
minha culpa, e largar nossas crianças preparadas para o mundo, para irem para escola e
aprender para lá no futuro ser alguém. Eu me lembro até hoje do nome da minha
professora de primeira série, nunca mais me esqueci; Uilsa não pelo nome, mas pelo
carinho que ela tinha pela turma. Quando eu era jovem costumava brincar que dar o
golpe do baú era casar com professora, pois o professor era remunerado, era
reconhecida e hoje tem seu salário parcelado e nem por isso deixo de dar aula e levar
trabalho para casa, pois o professor não trabalha só suas 40 horas, ele trabalha em casa
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corrigindo e fazendo provas, toda admiração é esses profissionais que são responsáveis
por formar todos os profissionais, nenhum profissional é profissional sem passar por um
professor. Muito obrigado.” essa foi sua colaboração. GRANDE EXPEDIENTE: Ver.
Paulo Varges – saudou a todos. Sua fala de hoje foi esta; “hoje dia 15, dia do professor
como nós somos servidores todo servidor público independente de exercer uma
atividade pública ou concursada ou não, ele é merecedor de todo respeito pois através
da educação é que se faz uma nação, pois o conteúdo que o professor passa para o aluno
é o conteúdo do conhecimento. Aqui uma frase de Leonel Moura Brizola; o
conhecimento não morre conhecimento é contido. Abandeira de Leonel Brizola era a
educação recentemente a coisa de 3 anos foi derrubado um monumento histórico que
poderia ter ficado dentro do nosso município em memória de Leonel de Moura Brizola,
aqui no centro hoje em dia tem a praça da bíblia havia uma brizoleta, se tivéssemos
conservado meia dúzia de madeira teria ficado para história, pois história também é
educação a história se faz presente dentro do conteúdo de uma nação, uma história
forma uma nação seja ela através da política, mas nunca se esquecendo do estudo do
conhecimento. Infelizmente hoje esse patrimônio histórico foi derrubado, poderia ter
sido lapidado de uma forma diferente, e conservado com uma parte da brizoleta aqui no
centro da cidade. Bom Nova Santa Rita historicamente tem pecado muito nisso ali atrás
da ETA em Morretes, tínhamos uma casa também histórica da Princesa Isabel, isso tudo
é história educação, o professor poderia escrever um livro com a história de Nova Santa
Rita, inclusive nós temos o livro que fala dessa casa e da brizoleta, uma casa que tinha
no nosso município e que deveria ter feito um tombamento e infelizmente derrubaram
as duas casas. Então a educação é formada através de conhecimento de uma pessoa que
passa para outra, fica aqui a minha homenagem a todos os servidores que trabalham
nessa área a todo professor seja ele da área pública ou privada, tem o meu respeito pelo
que ele leva para nossos jovens, e o que ele faz para nação em pesquisas e tecnologia,
fica aqui meu abraço cordial a todos os professores em respeito a uma categoria que só
faz o bem. Boa noite.” essa foi sua colaboração. Ver. José Rosales – saudou a todos.
Sua fala de hoje foi esta; “venho a essa tribuna e olho para algumas pessoas que talvez
não conhecem minha história. Quando olho para o companheiro Carlinhos, assessor do
vereador pedal e que conhece muito a nossa luta em defesa dos trabalhadores, eu tenho
40 anos de metalúrgico sempre do lado dos trabalhadores, agora vir aqui para ouvir um
vereador dizer que nunca fiz nada, que eu nunca fiz nada pelos trabalhadores no mínimo
a pessoa não conhece ou é maldosa, porque eu não me interesso se o vereador vem aqui
para dizer que eu trabalho, que eu defendo trabalhador pois os trabalhadores me
conhece sabem da minha história em defesa deles, e não só na minha categoria muitas
vezes junto com outras categorias os trabalhadores rurais, eu tenho orgulho de dizer que
sempre estive do lado dos trabalhadores, eu não venho aqui dar discurso e dizer que
defendo os trabalhadores, pois semana passada eu estava defendendo o projeto em
defesa dos trabalhadores porque quem usa o transporte coletivo é trabalhador e eu
estava ali defendendo os trabalhadores e lutando para que eles não pagassem a conta,
isso é lutar pelos trabalhadores, e vem vereador na Tribuna dizer que eu venho mentir,
eu lembro da paralisação dos trabalhadores funcionários, porque não era só professores
ou o vereador tem memória curta, ou mais uma vez eu digo que é a maldade que
impera ,pois eu estava lá eu usei o microfone e falei para os trabalhadores, e o próprio
que me acusou estava lá, assim como outros vereadores. Então vir tribuna falar mentiras
querendo me jogar contra a população isso para mim é muita maldade, de certa forma
uma sacanagem, e mais o vereador veio aqui afirmar que a prefeita não os recebeu mas
é outra mentira tanto é que a prefeita os recebeu no próprio gabinete e eu estava lá na
hora que o sindicato passou o relato para os trabalhadores que estavam lá, então deixa
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uma pergunta para vocês; quem está mentindo? Eu procuro sempre falar a verdade
sempre que venho na tribuna venho para falar aquilo que realmente acontece eu não
invento, o que é verdade é verdade, as pessoas devem assumir o que faz pois eu sou um
vereador que defendo os trabalhadores e sou responsável pela aquilo que faço, grande
abraço.” essa foi sua colaboração. Ver. Antonio Alves – saudou a todos. Sua fala de
hoje foi esta; “eu gostaria também de comentar sobre esse dia tão especial que é o dia
do professor, eu sempre tive muita admiração pelos meus professores lembrança desde a
primeira série como falou meu colega Vereador Leonardo, a minha professora que me
deu aula até a quarta série era uma pessoa que trabalhava muito com disciplina
ensinando com conteúdo praticamente geral para seus alunos, e eu sempre aprendi
muito com ela e até hoje serve aquilo que ela me ensinou nos primeiros anos da minha
educação professora Araci de Jesus Rossetti, nunca esqueço o carinho que ela sempre
teve com todos os alunos dela. Eu lembro que sempre fui chamado de Toninho, Antônio,
mas ela dizia; Antônio Carlos, e gostava de ver ela falar meu nome completo. É muito
agradável parabenizar todos os educadores nesse dia tão especial, e a gente acredita que
cada vez mais esses profissionais vão ser valorizados no nosso país, até mesmo que um
país para se desenvolver precisa de muita educação e investir na educação, que o passo
para se conseguir o desenvolvimento e o bem-estar de todos os cidadãos. Também
gostaria de deixar aqui minha saudação ao seu Albano e sua esposa que estão presentes
hoje aqui na sessão, meu muito obrigado a todos.” essa foi sua colaboração.Ver.
Guilherme Mota – saudou a todos. Sua fala de hoje foi esta; “Boa noite no dia 29 desse
mês devido ao calendário da câmera vamos fazer uma homenagem para os professores
mas hoje nesse dia 15 de outubro não podemos refutar de falar da importância e explicar
um pouco pois esse feriadão que aconteceu na comunidade escolar, virou de uma certa
forma uma polêmica nas redes sociais, e algumas pessoas questionaram por que que não
havia aula na segunda-feira, outras questionaram Porque não houve na terça na terçafeira obviamente todos sabiam que é feriado para os professores e não havia aula, mas o
porquê de não ter aula na segunda-feira, porque SMEC estabelece através de uma
legislação que toda escola deve ter 200 dias letivos de aula esses dias letivos são
organizados em um calendário Municipal, onde cada município organiza os feriados
municipais datas comemorativas e afins, quando um dia de semana útil não acontece a
aula a normalmente por força de lei a uma compensação por parte dos professores que
muitas vezes são feitas com feiras de ciências, com passeios e visitas educativas, e
muitas vezes com a própria aula no sábado, para nós fazermos um pouco de balanço na
minha infância talvez aqui muitas pessoas tem idade superior a minha, esse tempo era
bem menor, e acho que muitos aqui viveram onde as férias de inverno era um mês, e o
verão era 3 meses do início de dezembro terminava às aulas e voltava o dia primeiro de
março, quem viveu esse tempo sabe muito bem do que estou falando. Hoje nós vivemos
sim uma rigidez muito maior por parte do nosso plano nacional de educação e também
por parte que os alunos tenham que frequentar as escolas, hoje aqui quero cumprimentar
os amigos Renato Hack presidente da Juventude do MDB, e a Nata Goulart, presidente
da Juventude do PDT. Parabenizar o vereador Leonardo, sei que a bandeira da educação
é sua bandeira e de seu partido. Encerro essa minha pequena reflexão dizendo que os
professores são tão importantes e muitas vezes os professores se tornam heróis, heróis
daqueles alunos que eles ensinam herói daqueles alunos que eles constroem de uma
certa forma uma amizade, e muitas vezes os professores se tornam mártires ou anjos,
como é o caso da professora que morreu queimada tentando salvar os seus alunos de
uma escola infantil que pegou fogo, talvez essa nobre causa dessa professora renda
muito mais frutos do que poderia render uma brilhante vida escolar, a gente sabe que a
dor da perda é grande mas a atitude dessa heroína que salvou crianças deverá e será
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lembrada por muitos e muitos anos. A todos os professores um feliz dia do professor e
que continue a desenvolver nossas crianças nossos adultos para construir a cada dia uma
sociedade melhor uma sociedade mais justa. Muito obrigado e boa noite.” essa foi sua
colaboração. Ver. Renato Machado – saudou a todos. Sua fala de hoje foi esta;
“gostaria que de falar sobre o Dia dos Professores a nossa homenagem deixar registrado
hoje dia 15, dia dos professores e que a gente lamenta a situação dos professores do
nosso município, onde em 2017 as professoras da educação infantil perderam seus 40%,
e brigam até hoje na justiça para tentar reaver novamente seus 40% de insalubridade,
desde 2017 e agora em 2019 as auxiliares perderam também seus 40%, que aqui nessa
casa foi muito discutido secretário esteve aqui junto com os professores tentando
explicar dizendo que novo laudo sairia em 30 dias, pois a representante que fez o laudo
no município fez laudo em outros municípios com pareceres diferentes do nosso
município, foi reivindicado e acordado isso só faz alguns pares de mesas que foi
acertado isso e até agora nada. Mais uma vez o secretário Mário Demétrio, veio aqui
mentir para os vereadores por que não veio nem justificativa em 30 dias será dado um
lado positivo ou negativo e ainda os auxiliares que perderam os 40%, aguardo resposta
executivo e até agora não foi dado não sei exatamente cerca de seis meses que foi
prometido que seria reavaliado o laudo e não só o lado do das escolas infantil também o
laudo dos técnicos de enfermagem que perderam 20% de insalubridade e o laudo
também dos operários que trabalham no cemitério fazendo exumação de cadáveres que
perderam 20% do seu salário também e assim passa no esquecimento e fica no
esquecimento portanto com todo respeito que os professores merecem. Por que enfim
nenhuma resposta sim ou não foi dada elas até agora passa despercebido mas já faz
alguns meses que o novo laudo ficou combinado com nós vereadores e mais uma vez
foi mentido eu tenho nojo de pessoas que mentem pois a verdade sempre será verdade,
não adianta vir mentir nessa casa e o secretário mentiu que em 30 dias seria emitido
outro laudo e até agora nada. A justiça não Falha ela tarda mas não falha é preciso ver
com a Ana Cláudia do sindicato para ver como está a situação dessas pessoas que
perderam os 40% em 2017, mas não poderia deixar de falar nesse momento importante
essas professoras que estão sem insalubridade, pois quando foi criado esse cargo era
para as professoras não atenderam mais as crianças com vômito troca de fralda enfim as
coisas passam despercebidas precisamos pressionar para saber.” essa foi sua
colaboração. Ver. Ildo Maciel – saudou a todos. Sua fala de hoje foi esta; “Eu hoje
Participei de uma manifestação em Porto Alegre dos pequenos agricultores do Estado
do Rio Grande do Sul, onde a pauta foi a reivindicação sobre as normativas do
Ministério da Agricultura, que estão querendo sancionar até o dia 10 de novembro,
tirando o direito dos produtores da agricultura familiar, a normativa que é a 96 e a 97,
onde uma das principais normas é a questão do resfriamento do leite, pois o leite tem
que sair do tambor do produtor na normativa de hoje é de 10°, e eles na nova normativa
baixaram para 7°. Escutando agricultores de todo canto do estado do Rio Grande do Sul,
em Porto Alegre onde na audiência pública representado por todos os segmentos da
sociedade EMATER, CONAV, enfim representante do governo estadual e Federal,
aonde foi apresentada a pauta e muita debatida, prefeitos representando a FAMURS,
que se faça uma audiência que o governo com o estado para que os prefeitos entre no
compromisso. Só para os senhores ter ideia lá no interior tem agricultor que percorre
500 km recolhendo o leite dos pequenos agricultores, então o senhores pensem são
estradas de chão, e eles apresentaram exemplos ruins de estradas com caminhões
atolados, não há tempo hábil para se manter essa normativa 17° graus, a temperatura do
leite. Foi feito um documento assinado com vários prefeitos do Estado, pois dos 497
municípios do Estado do Rio Grande do Sul hoje 491 municípios têm produtores de
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leite no estado, é uma demanda muito grande que nós sabemos que quem vai pagar o
preço é o consumidor. Gostaria de saudar aqui também os professores dizer que
participei ontem de uma manifestação onde havia mais de mil professores na frente do
Piratini, reivindicando os direitos dele porque com essas normas que irão ser ativadas
daqui para frente os professores perderão muito, foi um manifesto pacífico e justo, onde
trabalhadores e trabalhadoras estavam ali reivindicando seus direitos Muito obrigado a
todos, e boa sessão.” essa foi sua colaboração. ORDEM DO DIA: PROCESSO Nº
1035/19: PROJ.LEI Nº 031/19 – De autoria do legislativo - Torna obrigatório o
fechamento de valas e buracos abertos por empresa pública ou privada nas vias públicas
do Município e dá outras providências. Em discussão o parecer da comissão CCJ: Ver.
José Rosales – sua explicação do parecer foi esta; “venho aqui discutir o parecer da
emenda portanto a emenda estabelece valores, por isso o vereador não pode estabelecer
valores e o parecer do IGAM e comissão de justiça da casa foi desfavorável, quanto a
emenda o parecer é desfavorável à comissão de constituição e justiça é desfavorável a
emenda. Ver. Guilherme Mota – sua explicação do parecer foi esta; “senhores
vereadores primeiramente vamos discutir a emenda, quero cumprimentar o colega
Leonardo, pois é um projeto muito bom, inclusive ao projeto nós demos parecer
favorável, entretanto a emenda modificativa que estabelece valores conforme parecer do
IGAM parecer da procuradoria da casa nós vereadores não temos prerrogativa de
estabelecer essa multa. No entanto, poderia ser regulamentado por decreto em fim,
algumas multas que já existem no município, quero dizer que emenda que estabelece
valores por questões legais sou contra e derrubando essa emenda vou voltar favorável
ao projeto pois é um projeto muito bom. Rejeitado o parecer por 6 X 3. Colocado em
discussão a emenda: Ver. Guilherme Mota – sua explicação da emenda foi esta;
“cumprimentando o vereador Renato que mostrou que cinco mandatos dá uma
experiência nessa casa estaríamos aqui cometendo um erro dentro do processo
legislativo, e graças o vereador estamos discutindo essa emenda que tem que ser votada,
porque me posicionando contra por uma questão legal para não termos a prerrogativa de
estabelecer quantitativamente o valor de multa, conforme nossa constituição isso é
prerrogativa do executivo não é nossa, então aprovando esse projeto e já falo de
imediato que sou contra emenda e sou a favor ao projeto, se derrubarmos essa emenda,
vamos contribuir com o processo legislativo, porque aí não vai ter veto, se aprovarmos
com emenda certamente a PGM não por questão ideológica, mas por critérios técnicos
constitucionais vai voltar e vai vetar, e teremos que votar de novo e todo este transmite
de votação vai levar mais 60 dias, então eu tenho certeza senhores vereadores que se
aprovarmos esse projeto sem emenda em questão de 15 dias isso virar lei e tá aprovada,
do contrário isso vai gerar mais um processo legislativo que é o veto, reforço minha tese
porque como membros da CCJ, já falei em outras vezes aqui que processo que nós
estamos aprovando iram voltar, quem sai prejudicado com isso é o público, alvo do
projeto, então mais uma vez eu peço aos vereadores e sou contrário à emenda, mas
totalmente favorável ao projeto. Ver. Renato Machado – sua explicação da emeda foi
esta; “senhor presidente, e colegas vereadores eu lendo projeto novamente aqui no
artigo 3º inciso 1° multa de dois salários-mínimos, e no inciso 2º multa, de 4 saláriosmínimos, a cada caso residente, a emenda só o que altera que muda de 2 a 5 salários no
inciso 1º, e de 4 a 10 no inciso 2°, então se a emenda está errada, o projeto de forma
alguma pode passar, pois mexe dos dois lados tanto da emenda quanto de valores no
projeto fala em dois salários-mínimos, e nesses o segundo dois salários-mínimos, e na
emenda no inciso 1º de 2 a 5 e no inciso segundo de 4 a 10, sou favorável a emenda e
sou favorável ao projeto. Aprovada a Emenda por 7 X 2. Colocado em votação o
Projeto: Aprovado por 8 X 1. PROCESSO Nº 1158/19: PROJ. LEI Nº 040/19 – De
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autoria do legislativo - Dispõe sobre a criação do “Dia do Motociclista” e cria o
“Passeio de Motociclistas” no Município de Nova Santa Rita. Projeto aprovado com
emenda por unanimidade. PROCESSO Nº 1181/19: PROJ. LEI Nº 043/19 – Dispõe
sobre a cassação do alvará de funcionamento de empresas e postos estabelecidos no
Município de Nova Santa Rita que forem condenados em 2º grau pelo crime de cartel e
dá outras providências. Solicitado pedido de vistas. Acatado. PROCESSO Nº 1182/19:
PROJ. LEI Nº 042/19 – De autoria do legislativo - Institui medidas para a melhoria do
ensino municipal com a programação do conhecimento sobre a Constituição Brasileira
no Município de Nova Santa Rita e dá outras providências. Solicitado o pedido de vistas.
Acatado. REQURIMENTO – Ver. Guilherme - No sentido de que o Grande
Expediente da Sessão Ordinária prevista para o dia 22 de outubro próximo seja
destinado para homenagens ao “Dia Mundial do Animal”, comemorado no dia 04 de
outubro. Aprovado por unanimidade. No sentido de que o Grande Expediente da Sessão
Ordinária prevista para o dia 29 de outubro próximo seja destinado para homenagens
aos professores do Município. Aprovado por unanimidade. INDICAÇÕES: Ver.
Jocelino - No sentido de que a secretaria competente disponibilize mais um motorista
e um técnico de enfermagem para a ambulância de apoio do Pronto Atendimento do
Centro. Em discussão: Ver. Jocelino Rodrigues – essa foi sua explicação; “senhor
presidente, colegas vereadores, peço aprovação dessa indicação, semana passada
votamos aqui a situação do técnico de enfermagem que estava em falta nas unidades de
saúde, pois agora está sendo suprido a situação dos técnicos, peço a aprovação para que
aja este reforço, das 18 horas, e às 00 horas da noite onde tem mais movimento de qual
onde o técnico se desloca junto com a ambulância ali o posto fica desassistido deixando
as pessoas mofando por duas três horas aguardando este retorno, então seria de grande
importância. Outra indicação minha é questão do recapeamento entre a parada 20 e a
BR 386, que não espere até o período eleitoral já que há recurso para fazer que se faça o
recapeamento nesse trecho pois esse trecho está lamentável Obrigado a todos aprovada
por unanimidade. No sentido de que a secretaria competente efetue recapeamento
asfáltico na Rua Santa Rita, no trecho entre a BR-386 até o trevo da parada 20, bairro
Floresta. Aprovada por unanimidade. Ver. Rodrigo - No sentido de que a secretaria
competente efetue a ampliação da rede pluvial da Estrada da Pedreira, esquina com a
Rua Arnaldo de Souza, bairro Pedreira. Aprovada por unanimidade. No sentido de que a
secretaria competente efetue a pavimentação nos trechos do nº 2230 ao nº 2896 e do nº
140 ao nº 3130 da Estrada da Pedreira, bairro Pedreira. Aprovada por unanimidade. Ver.
Leonardo - No sentido de que a secretaria competente realize estudo aprofundado para
prospecção de áreas no âmbito municipal, disponíveis para instalação de distritos
industriais, para que o Município consiga atrair novas empresas. Aprovada por
unanimidade. No sentido de que a secretaria competente avalie a possibilidade de
reconstruir uma parada de ônibus conforme padrão estabelecido pelo Executivo
Municipal, com cobertura, bancos e iluminação interna na Av. Santa Rita, sentido
bairro/Centro, próximo ao Minimercado Estrela Dalva, bairro Califórnia. Aprovada por
unanimidade. Ver. José Rosales - No sentido de que a RGE Sul efetue a extensão de
rede de energia elétrica na Rua Sepé Tiarajú, bairro Berto Círio. Aprovado por
unanimidade. No sentido de que a RGE Sul efetue a extensão de rede de energia elétrica
no Beco da Servidão, que interliga a Rua da Prainha e Rua Princesa Isabel, bairro
Morretes. Aprovada por unanimidade. Ver. Alexsandro - No sentido de que a secretaria
competente efetue a implantação de uma creche municipal no bairro Sanga Funda.
Aprovada por unanimidade. No sentido de que a secretaria competente efetue a
implantação de guarda municipal nas escolas do Município. Aprovada por unanimidade.
Ver. Paulo - No sentido de que a secretaria competente efetue pavimentação com
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concreto betuminoso usinado a quente no trecho não pavimentado da Rua dos Pinheiros,
bairro Califórnia. Aprovada por unanimidade. No sentido de que a secretaria
competente estude a possibilidade de implantação de uma Unidade Básica de Saúde no
Maria José. Aprovada por unanimidade. Ver. Renato - No sentido de que a secretaria
competente efetue reparos no asfalto em frente à Empresa VIANOVA, na Av. Getúlio
Vargas, bairro Berto Círio. Aprovada por unanimidade. Ver. Antonio - No sentido de
que a secretaria competente realize operação “tapa buracos” na Av. Santa Rita, desde a
BR-386 até a Estrada da Pedreira, bairro Floresta. Aprovada por unanimidade. No
sentido de que a secretaria competente efetue a revitalização do trevo do bairro Floresta,
bem como a pintura do meio fio, sinalização e plantio de flores no canteiro central, na
Av. Santa Rita, esquina com a Estrada da Pedreira, bairro Floresta. Aprovada por
unanimidade. 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 2ª pauta.
EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Ver. Alex Ávila – sua fala de hoje foi esta; “gostaria de
relatar aqui para vocês que o presidente do PT em exercício o senhor robozinho, tem
meu carinho meu respeito. Queria dizer para vocês referente ao bairro Porto da Figueira,
onde estive sexta-feira passada onde vi uma postagem do executivo mais uma vez
colocando ali o abastecimento de água no que é um problema antigo daquela
comunidade, e a publicação do executivo mais uma vez é mentira, outra vez postaram
duas caixas d'água com pedestal e abastecimento nas duas caixas, então fui até o local
para verificar depois tem uma ordem judicial e não foi cumprido nada que o juiz
determinou na ordem judicial pois tem uma ordem judicial para pôr caixa d'água com
pedestal com 4 m, e mangueiras até a frente da residência das pessoas, e o mínimo
abastecimento de 15 em 15 dias isso, feito com procurador Doutor Felipe, e depois por
várias vezes tentamos um diálogo com administração onde não teve diálogo e o
procurador encaminhou para o juiz, e o juiz que determinou a sentença. O carnê do
IPTU as pessoas pagam, fui até o local e encontrei a caixa d'água da mesma maneira
que sempre esteve, as pessoas ficam esperando o caminhão-pipa mais de um mês às
vezes para reabastecer as caixas d'água, fiz a publicação na minha página pessoal
desmentindo o que o executivo tinha postado em suas redes sociais, em menos de meia
hora depois da minha publicação o secretário me liga pedindo para me retratar pois
tinha água local, uma total desorganização do executivo parece que aquela comunidade
está no tempo da pedra puxando água de balde. É uma vergonha essa administração não
cumprir uma ordem judicial e colocar em rede social como se tivesse feito um grande
feito, eu teria vergonha de defender uma administração destas pois estou a mais de 3
anos lutando para que a água chegue a casa daquela comunidade, pois é uma falta de
respeito com aquelas pessoas.” essa foi sua colaboração. Ver Ildo Maciel – sua fala de
hoje foi esta; “queria dizer que não concordo a maneira que o profissional Antony foi
exonerado do executivo com ideias diferentes pensamentos diferentes foi exonerado por
não dançar da maneira que a prefeita assobia, ele foi infelizmente exonerado da
Secretaria de Saúde. Mas quero falar de trabalho dizer que tivemos ontem uma
audiência com o Secretário de Transporte do Estado Costela, em relação a estrada dos
açorianos uma reivindicação antiga da comunidade onde estava prefeito da Capela de

8

Santana, vereadores, Secretaria da Fazenda entre outras autoridades, reivindicando
aquele trajeto que ficou para trás, tem um projeto no DNIT a muito tempo as pessoas
não aguento mais a poeira dos caminhões que passam por ali. Queria dizer que fui
criticado como Vereador por um CC da prefeitura, que não merece o meu respeito pois
até o ano passado estava aqui, foi chefe de gabinete aqui na Câmara de Vereadores é
campeão moralista no Facebook, mas foi campeão de cursinhos em Tapes com diárias
do dinheiro público, e hoje está na Secretaria de obra e fica criticando em redes sociais,
não costumo falar em redes sociais, mas hoje tenho que falar aqui que essa pessoa não
tem o meu respeito, e quer dizer mais eu fui na audiência pois é com limite das duas
cidades portão e Nova Santa Rita, são meus vizinhos aquele pessoal está reivindicando
e é uma reivindicação justa eu não devo explicação a este CC campeão de diárias da
Câmara de Vereadores, que nos próximos dias se ele não se calar jogarei nas redes
sociais quanto que ele ganhou aqui quando foi assessor de vereador, e quanto ganhou
quando foi chefe de gabinete para fazer farra em Tapes, que não é meu costume criticar
ninguém cada um dorme com a consciência que tem, mas eu não concordo com as
pessoas que ficam denegrindo a imagem dos outros, questionou o que o deputado
Marcon foi fazer lá, pois eu lhe digo Deputado Marcon, é um deputado federal que tem
um trabalho em toda ponta do nosso estado, inclusive aqui no nosso município quero
que alguém me diga quem trouxe mais recurso para Nova Santa Rita, e o trabalho dele
por ele trabalhar assim que ele foi um dos deputados federal mais votado do partido dos
trabalhadores aqui do Rio Grande do Sul, peço desculpa porque tem pessoas que não
merecem ouvir o desabafo, mas a momento que precisamos nos posicionar e eu digo a
esses e que fica brigando e brincando em redes sociais em horário de expediente que vai
trabalhar pois ele está sendo muito bem pago para trabalhar na Secretaria de obras pois
o salário dele é muito bem pago.” 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 cinco
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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