ATA Nº 044/2019 – 39ª SESSÃO ORDINÁRIA – 19/NOVEMBRO/2019 – Ao
decimo nono dia do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove na sede da Câmara
de Vereadores de Nova Santa Rita, realizou-se a trigésima nona Sessão Ordinária, do
terceiro ano da sétima legislatura, com a presença de todos os vereadores. Nesse
momento o Presidente Mateus Marcon, deu início aos trabalhos às dezesseis horas
SORTEIO: COMUNICAÇÕES DE LIDERANÇAS: REPUBLICANOS / PDT / PTB
/ PT / MDB. GRANDE EXPEDIENTE: Ver. Alexsandro Ávila / Ver. Mateus Marcon /
Ver. José Rosales / Ver. Guilherme Mota / Ver. Antonio Alves / Ver. Jocelino Rodrigues /
Ver. Ildo Maciel da Luz / Ver. Renato Machado / Ver. Rodrigo Aveiro / Ver. Leonardo
Vieira e Ver. Paulo Vargas. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Ver. José Rosales / Ver.
Antonio Alves / Ver. Leonardo Vieira / Ver. Paulo Vargas / Ver. Mateus Marcon / Ver.
Alexsandro Ávila / Ver. Jocelino Rodrigues / Ver. Ildo Maciel da Luz / Ver. Guilherme
Mota / Ver. Rodrigo Aveiro e Ver. Renato Machado. EXPEDIENTE: Foi feita a leitura
do Boletim nº 044/19. O Ver. Mateus solicitou a inclusão de um Pedido de Providência.
Acatado. COMUNICAÇÃO DE LIDERANÇA: Ver. Pulo Vargas – saudou a todos.
Essa foi sua fala de hoje; “eu gostaria hoje de iniciar a sessão com algumas falas com a
liberdade de representar o meu partido na liderança, primeiramente quero parabenizar a
Brigada Militar, pelos seus 182 anos no Estado do Rio Grande do Sul, em segundo falar
sobre segurança pública falar sobre a estrutura municipal dos Servidores Públicos que
trabalham como guardas municipais e não são guardas municipais são guardas
patrimoniais em título, eles como guardas municipais não dando o aparato necessário a
estes servidores para exercerem essa função como guarda municipal, isso me
envergonha como Servidor Público, Pois até agora não regulamentaram esta lei vão
empurrando ano após ano e não é feito o que deve ser feito hoje poderíamos ter uma
Guarda Municipal auxiliando a Segurança Pública do Município e não fazem os postos
médicos continuam sem assistência da Guarda patrimonial, e no entanto, ainda assim
reclamam da Guarda dos servidores públicos municipais então aqui já falei sobre
estrutura quero falar a respeito das guaritas dos guardas um local inadequado construído
muito na época de Canoas deixado a Deus Dará guaritas com vidraças quebradas com
papelão para evitar que o funcionário pegue Vento e Chuva e esses servidores à mercê
do perigo aqui na escola Fazenda deve-se abrir e fechar um portão horrivelmente pesado
porque nem dobradiças tem, portão feito de madeira falta, um redutor de velocidade
para reduzir a velocidade de quem entra e sai na escola Fazenda, sexta-feira passada um
colega praticamente foi quase atropelado por um veículo então isso me envergonha Por
que não muda a estrutura quando se trata de servidor público ele é deixado em segundo
plano, isso me envergonha e me deixa triste pois são pessoas que estão Cumprindo com
seu dever se quer na guarita sexta-feira tinha uma ordem de serviço para orientar o
servidor que ela estava com relação a um evento que aconteceria dentro da escola
fazenda para que ele tomasse conhecimento e não tinha esse Ofício de informativo, no
entanto, ele barrou um veículo fiquei sabendo ontem numa reunião e ele foi escrachado
como se tivesse barrado 20 e 30 veículos que prejudicou o evento, e o guarda relatou
que isso não foi verdade. As UBS, precisam ter guarda quem ali trabalha precisa de
orientação precisa-se de um servidor público da Guarda patrimonial nos postos médicos
e saúde urgentemente com relação também aos gados que estão soltos na estrada de
Morretes, que há sempre uma constante reclamação se paga para um veículo para
recolher esses animais a média de r$ 6.000 por mês, que não está atuante então Fica
aqui meu pedido principalmente para os vereadores da base para que leve ao
conhecimento do executivo e seja atendido o meu pedido Muito obrigado.” essa foi sua
colaboração. Ver. José Rosales – saudou a todos. Essa foi sua fala de hoje; “eu no
primeiro momento quero falar da reunião que participei com o secretário Miguel
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Secretário da Habitação onde participei sexta-feira aqui nessa casa na tentativa de
solucionar alguns problemas que existem no nosso município e digo que de passagem
prontamente o secretário se dispôs a atender as reivindicações da comunidade como tem
atendido eu mesmo por várias vezes estive na secretaria buscando informações e
fazendo as reivindicações da Comunidade para que fossem atendidas o secretário no
primeiro momento explicou que existe um projeto que passou pela secretaria e está
sendo executado pela Secretaria de obras e na verdade não era esse projeto se tratava era
Rua Esperança então fizemos a discussão com a comunidade moradores presentes do
local e vereadores e ficou encaminhado que o secretário acompanhado de sua equipe de
trabalho fará uma diligência para ver qual a situação, A partir daí discutir e elaborar um
projeto esta foi a parte do secretário Miguel nesse segundo momento também quero ser
solidário aos trabalhadores e acho que temos que ser sempre solidários aos
trabalhadores e buscar ajudar e apoiar então eu quero dizer minha solidariedade CPERS
aos professores na luta que estão no estado em busca de seus salários dignos busca de
reajustes que aliás faz 5 anos que esta categoria não tem seu salário reajustado Aliás
bem pelo contrário vencendo parcelado o salário dos professores e servidores públicos
do Estado e é preciso ser solidário com essa luta dos professores funcionários públicos
estaduais quero citar aqui ainda aqui a situação do governo federal que criou a carteira
verde e amarela para criar empregos segundo eles na verdade é mais uma vez tirando
direito dos trabalhadores onde reduz o fundo de garantia de 8 para dois por cento reduz
a multa da demissão de 40 para 20% que causa na verdade um grande prejuízo e eu
tenho aqui alguns números que mostram o trabalhador que tem um ano de contrato e é
demitido ele tem uma perda de r$ 1602 na hora da rescisão de contrato referente ao
fundo de garantia e a multa me parece que mais uma vez o governo federal vem
colocando na conta dos trabalhadores e nós sabemos que isso não vai gerar emprego
Muito obrigado a todos.” essa foi sua colaboração. Ver. Jocelino Rodrigues – saudou a
todos. Essa foi sua fala de hoje; “Quero falar hoje como líder da bancada do MDB
estive hoje no estado pedindo Apoio aos deputados do MDB pedindo apoio junto a
secretaria de saúde há um problema sério que temos no município o que para alguns
parece bobagem, mas é uma questão de saúde pública que é o problema que estamos
vivendo a questão dos borrachudos está insuportável esta situação no ano passado Já
corri atrás consegui amenizar este problema este ano há mais de 30 dias venho buscando
uma solução para isso adiantando para que no forte do verão sei que piorará e muito esta
situação principalmente para quem mora próximo de arroz Então fui até o estado
cheguei na Secretaria de Saúde me fizeram até de peteca de um lado para o outro
buscando documentos para trazer até o secretário de saúde para apresentar Por que as
palavras ditas lá na secretaria de saúde foi que quem adere ao programa de saúde para
aplicação da calha de vazão a responsável técnica quem faz essa estruturação é o poder
executivo é quem tem a caneta na mão não é o vereador que vai lá e quer aderir ao
programa para colocar o produto para amenizar a situação do pessoal de Nova Santa
Rita então toda essa documentação já está entregue na mão do secretário de saúde peço
a todos os moradores do nosso município que estão com esse problema que vá até a
unidade de saúde faça uma ficha de atendimento é a famosa vá para que ir até o estado e
o pessoal do estado tem ciência disso e para que o município adira a esse programa para
que até o forte do verão esteja tudo tranquilo para vocês porque este verão será
insuportável Principalmente nos bairros Pedreira e bairro Berto Círio na questão dos
borrachudos então Desejo a todos uma boa sessão obrigado.” essa foi sua colaboração.
GRANDE EXPEDIENTE: Destinado para homenagens ao “Dia da Consciência
Negra”. Ver. José Rosales – essa foi sua fala de hoje; “quero falar aqui da apresentação
essa belíssima apresentação acho que a importância deste dia nessa justa homenagem
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que o vereador Guilherme ao dia da consciência negra que a gente sabe que muitos
contribuíram e muitos estão contribuindo e tem a contribuir pela nossa nação pelo nosso
estado nosso município Então nada mais justo que esta homenagem ao Dia da
Consciência Negra então sabemos das discriminações que tem no nosso país e
principalmente para os negros pobres as mulheres e principalmente as mulheres negras
Então se deve muito aos negros pelo crescimento do nosso país pela construção do
nosso país e que bom que o país evoluiu e precisa evoluir muito mais hoje nós temos
negros em Altos escalões em pequenas proporções Mas vem mudando e é preciso
mudar então meus parabéns por esta homenagem Vocês merecem por esta homenagem
pelo Dia da Consciência Negra e desejo a todos que tenham uma boa luta e que cada
vez busque mais a consciência através da luta para que mude o rumo do nosso país
nesse sentido muito obrigado e um grande abraço em nome do PT.” essa foi sua
colaboração. Ver. Antônio Alves – saudou a todos. Essa foi sua fala de hoje; “quero
dizer que é uma alegria poder prestar essa homenagem aos nossos descendentes
africanos pelo Dia da Consciência Negra eu acho que por toda a luta de vocês por toda
história de vocês é muito importante que se tem uma data para ser refletir para lembrar
das memórias do trabalho do sofrimento e tudo aquilo do nosso povo de origem
africano povo sofrido mas sabemos que é um povo ordeiro é um povo que tem energia e
a gente vê que hoje no Brasil nós temos em todas as camadas todos os segmentos
representantes desse povo é uma honra para nós eu mesmo trabalhei por 6 anos no
exército e vi que no exército tem muitos graduados muitos coronéis capitães que fazem
um trabalho excelente como na área da Educação em todas as áreas então eu parabenizo
todos vocês nessa data do 20 de novembro data especial onde também um grande líder
Zumbi dos Palmares é representante tem feito na época movimentos e tem defendido as
suas origens isso que é importante saber que pessoas que lutaram por nossas origens e
defenderam a nossa raça e hoje estamos todos aí no Brasil sabemos que o Brasil é um
país que acolhe todas as etnias e nações e a nossa nação cresce por ser uma nação que
tem acolhido todas as raças todas essas diversidades mas parabenizo todos vocês aqui
presente meu muito obrigado.” essa foi sua colaboração. Ver. Leonardo Vieira –
saudou a todos. Essa foi sua colaboração; “quero falar um pouco sobre a Consciência
Negra Esses dias vi um líder político do nosso país comentando que os negros vieram
para o nosso país convidados foram convidados a se retirar de suas famílias para vir
trabalhar no nosso Brasil mas de certa forma agradeço esse convite forçado porque hoje
está população negra do nosso país nos deixam legado como bem os guris apresentaram
aqui a alegria deste povo com sua música da contribuição na nossa colonização do
nosso país só acho errado dizer que eles foram convidados pois eles contribuíram e
continuam contribuindo muito inclusive com o nosso próprio estado na Revolução
Farroupilha, os lanceiros negros deram uma importância muito grande a nossa
revolução, e hoje as mulheres com a Vivi, com a Daiane, representando muito bem esse
movimento e temos várias mulheres que podemos citar hoje citarei algumas da nossa
atualidade e de anos atrás Antonieta de Barros, de 1901 professora, jornalista primeira
mulher negra assumir o mandato na Assembleia Legislativa de Santa Catarina,
theodosina Rosário Ribeiro, advogada e filósofa primeira vereadora negra na cidade de
São Paulo, e primeira deputada negra na Assembleia Legislativa de São Paulo, Benedita
de Souza da Silva Sampaio, formada no curso de serviço social, vereadora da cidade do
Rio de Janeiro e deputada Federal em 86 e 91 e 94 foi eleita a primeira Senadora negra
do Brasil, Marina da Silva, ambientalista Historiador a pedagoga foi Senadora pelo
Estado do Acre, ministra do meio ambiente no governo Lula, candidata à presidência da
república em 2010 pela primeira vez, Janete Rocha Pietá, Historiador em 71 e 74 e 2001
foi Metalúrgica foi a primeira mulher negra a se formar pelo Senai em 1977, então a
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minha admiração por essa classe que por muitas vezes a população acaba excluindo
Mas elas são guerreiras e vão atrás como diz o povo Gaúcho não se mixam e vão atrás e
sua história então quero deixar meus parabéns a todos e fazer uma leitura de um
pequeno texto eu sou português sou Índio sou negro temos etnias somos africanos
somos europeus somos indígenas viemos de uma região somos brancos somos pretos
somos os nativos temos cores somos malucos somos mulatos somos cafuzos são os
mestiços somos diferentes somos descendentes somos dependentes somos irmãos somos
humanos tornando uns parentes e semelhantes e com suor das nossas mãos construímos
e fizemos este Brasil meus parabéns a todos vocês.” essa foi sua colaboração. Ver.
Paulo Vargas – saudou a todos. Essa foi sua fala de hoje; “essa homenagem para mim
em particular e acredito que para minha bancada que sempre nomeia este Vereador para
homenagear nessa casa Legislativa para mim é uma honra, uma honra porque quando se
fala em Raça Negra fala assim é a raça de um ser protagonista que propagou o
desenvolvimento desse país que propagou o desenvolvimento da nação brasileira desde
os primórdios eu tenho orgulho de ter sido criado junto a raça negra pois tem um irmão
de criação negro que infelizmente há dois anos partiu mas amava ele eu não sentava na
mesa para comer se ele não estivesse do meu lado a raça negra em particular é meu
orgulho não uso de demagogia para me propagar na política passando a mão neste ou
naquele ombro pois Vivemos num país de grande diversidade de etnias muito bem falou
o vereador Leonardo Mameluco, Negro, banco, cafuzo, Amarelo, caucasiano, enfim é
uma diversidade de raça mas se essa homenagem existe para o negro é porque ele foi
escravizado foi excluído da sociedade e hoje ele deve ser exaltado pelo merecimento
que ele tem a nossa Nação pelo trabalho pelo suor que ele deu para essa nação brasileira
tens o meu respeito cidadão Negro do é o protagonista da história desse Rio Grande do
Sul e deste país fica o carinhoso abraço do Paulinho da ambulância e da bancada do
PTB.” essa foi sua colaboração. Ver. Guilherme Mota – saudou a todos. Essa foi sua
fala de hoje; “quando voltar falou que o preconceito da raça ele é injusto e causa grande
sofrimento as pessoas ele certamente retratou uma realidade que existe até hoje E por
que digo isso por quê Ela às câmeras tem por tradição fazer Grandes Expediente
referente ao dia da consciência negra dia esse que faz uma referência a Zumbi dos
Palmares líder do Quilombo Palmares perseguido decapitado e posto sua cabeça
embalada em uma estaca para que os outros vissem o que acontece com quem lutava
pela Liberdade dos negros na época essa data tem por objetivo falar da importância da
comunidade negra na Constituição e na construção da nossa sociedade agora sabemos
que ainda que precisamos sim cobrar de nossos legisladores uma atualização maior da
legislação inserção e oportunidade dos negros também temos que ter a consciência que
quando vamos falar de construção de negro na sociedade nós não podemos falar apenas
de futebol carnaval Esporte não se tivemos tantos negros notáveis no esporte e devem
ser exaltados nós precisamos sim da comunidade negra na área científica na área
educacional nas universidades e sim nos cargos eletivos e na representação da sociedade
se nós temos mais de 50% de população negra no país Por que este plenário não tem um
negro eleito Espero que ano que vem a sociedade elegeu um vereador um representante
negro porque a simbologia e a necessidade tem que se fazer presente também aqui neste
plenário mas também não esse direito ainda que sabemos que as cotas que a política
pública como Pro Uni várias políticas de inserção da sociedade ao estudo ainda que
sabemos que não tenha atingido com eficiência popular de negra por que isso que falta e
ainda falta muito se entrar nas comunidades carentes nas favelas 90% da população é
negra e quando muitos se rendem ao tráfico ao Crime É porque ali sim dá oportunidade
do negro comprar um tênis ter um emprego porque quando desce da bonja da Restinga e
vai entregar currículo nas lojas o pessoal não entrega então tem preconceito sim existe
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sim um preconceito da sociedade velado que na minha opinião é o pior senhoras e
senhores para encerrar quero dizer que nós temos aqui no município que vai falar depois
o negro eleito William conselheiro tutelar que é meu amigo que vai falar um pouco mais
da Ascensão do nego na cidade desse repudio que nós aqui queremos falar que é o
racismo no esporte O esporte não tem espaço nenhum para o racismo e essa luta não é
só dos negros é de toda a sociedade a sociedade tem que lutar sim para que se acabe o
preconceito e para que esse preconceito que está velado que existe nas pessoas e como
dizia Bob Marley enquanto imperar a filosofia de que existe uma raça inferior e outra
superior o planeta permanecerá sempre em guerra Parabéns negro Parabéns sociedade
Parabéns Nova Santa Rita obrigado.” essa foi sua colaboração. Conselheiro Tutelar
William – saudou a todos. Essa foi sua fala de hoje; “quero dizer que tenho muito
orgulho de estar aqui hoje Gostaria que meus avós estivessem todos os rios para ver um
negro chegar um cargo eleito, meus avós que eram analfabetos chegando aqui em Nova
Santa Rita de várias formas abaixo de trabalho falaram para mim de consciência negra é
um pouco difícil porque não gostamos falaram muito de problemas e a gente que é
negro sabe o que passa uma coisa é falar outra coisa é pensar infelizmente ainda Uma
boa parte da população pensa que é superior pensa que seu ideal é acima dos outros e
não é só a questão da cor em questão de raça Credo e gênero o que eu quero comentar
com vocês aqui é sobre alguns fatos do nosso município o nosso município teve o
primeiro baile onde dançou negros e brancos juntos no ADCC na Cimbagé na década
de 70 Então até os anos 70 podemos ver que os bailes eram divididos entre negros e
brancos eu achei onde era o baile dos brancos, baile dos negros, eu não consegui
encontrar pois as pessoas já estão falecidas Eu sei que era no Caju especificamente onde
não sei mas com toda alegria eu fico pensando que na década de 70 tivemos o primeiro
baile e na década de 80 tivemos a primeira diretora negra na escola Barão diretora
Bernadete, fico imaginando o Tabu que ela quebrou uma sociedade que menos de 14
anos não deixava nem pessoas dançar Juntos uma negra ser Comandante de uma escola
um Brizolão então assim a gente vê que a população negra teve uma sensação e eu não
tenho vergonha de dizer para vocês que a única forma que negro tem de assumir e subir
rápido ou é nas Forças militares, no esporte, na saúde, na educação, hoje nós temos a
Daiane, graças a Deus nós temos a diretora Vivi, e eu pedi para minhas filhas que
fossem para a área da Educação para poder ter uma chance não adianta eu fingir
realmente nas outras funções existem negros advogados mas para a gente conseguir
consertar a quebrar o ciclo nós precisamos ir pelo lado mais prático onde as pessoas nos
aceitam mais meu primeiro dia de Conselheiro eu fui no hospital da Ulbra fui com
melhor a roupa que eu tinha e eu demorei quase 40 minutos demonstrando e mostrando
documentos pois eles não estavam acreditando que tinha um conselheiro tutelar negro é
chato mas isso se torna normal hoje graças a Deus depois de quatro anos eu passo até no
judiciário sem ser revistado mas ainda temos que nos acostumar a ver negros nessa
questão de cargos de chefia de comando e nós negros temos que lutar para estar não
podemos ficar parados no tempo pois discriminação existe sim mas lutar é preciso e nós
vamos conseguir agora questão que o vereador Guilherme falou sobre racismo no
esporte acho que temos que superar isso se formos nos lembrar Na década dos anos 30
Jesse Owens ganhou três medalhas olímpicas e o Hitler se retirou de dentro do Coliseu
que ele construiu pois ele queria demonstrar naquelas Olimpíadas que a raça ariana era
totalmente superior aí o atleta negro conseguiu ganhar essas três medalhas que ele
disputou todas atletismo e voltou para os Estados Unidos e na festa nos Estados Unidos
onde ele foi homenageado ele não pode entrar pela porta da frente teve que entrar pelos
fundos então que diferença tem o Hitler para o presidente dos Estados Unidos na época
então a gente fala muito sofre preconceito sofre sempre isso é muito triste aqui em Porto
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Alegre nós tiramos a liga da canela preta foi a primeira liga de negros de futebol a jogar
no Brasil e não tinha como jogar negro e branco junto pois jogasse negro e branco
juntos lá pelo Rio de Janeiro o Fluminense obrigava os negros ao usar pó de arroz no
rosto para ficar mais claro possível tinha um jogador vender hashi que era filho de
alemão com negro ele tinha que alisar o cabelo antes do jogo e todos os jogadores que
era negro aí nós tivemos na primeira Copa do Mundo no Brasil o Dadinho jogador do
Uruguai foi artilheiro naquela Copa e foi a primeira vez que os negros tiveram espaço e
viram um jogador negro jogar pois no Uruguai já tinha um pensamento mais avançado
pois Uruguai libertou os escravos antes do que o Brasil eles conseguiram fazer essa
diferença nós estamos atrasados sobre isso temos que mudar e acho que teremos que ter
uma revolução a única coisa que eu não quero mais é chegar em uma audiência e não
ver nenhum negro lá se não for um réu, Dói muito para mim saber que a minha classe
não está conseguindo quebrar os paradigmas da Constituição mesmo que uma distância
de tempo a lei Áurea foi assinada a pouquíssimo tempo nós temos que evoluir E se tiver
que usar de cota se tiver que usar do que for necessário nós temos que usar pois a lei
áurea foi feita no último minuto o último país a libertar os escravos oficialmente e
simplesmente porque tinha medo de operadora que era louco Então temos que começar
a pensar sobre a Consciência Negra e não só falar porque é muito triste é muito triste
um negro chegar no cargo eletivo em 2016 aqui em Nova Santa Rita uma cidade muito
próxima de Porto Alegre isso é muito triste tem gente que convive até pouco tempo foi
homenageado por essa câmera aqui e não tinha luz em casa e ainda não tem água é
muito triste ver a forma que fala das pessoas negras a boca pequena boca miúda nesse
como posso dizer nesse racismo velado não lembrar da gente somente no carnaval e no
futebol para vocês verem nós temos negros no poder público que tenha um ótimo
trabalho e faz tempo, e, com certeza, conseguiram chegar no mesmo patamar pois nós
temos 50% da população brasileira muito obrigado a todos.” essa foi sua colaboração.
ORDEM DO DIA: Ver. Antonio Solicitou a inclusão de um Requerimento: No sentido
de que seja incluído na ordem do dia a Moção nº 018/19. Moção de Homenagem, ao
Corpo de Bombeiros de Canoas, a ser comemorado no dia 03 de dezembro de 2019.
Rejeitado por 6 X5. Requerimento Ver. Rodrigo Solicitou a inclusão na Ordem do
Dia da Sessão Ordinária da presente data, o Proj. Lei nº 059/19. Acatado PROCESSO
Nº 1640/19:PROJ. LEI Nº 059/19 – Institui a Feira Multidisciplinar e Mostra de
Iniciação Cientifica de Nova Santa Rita – FEMIC e dá outras providências. Aprovado
por unanimidade. Requerimento Ver. Guilherme – Requer que seja votado na sessão
de hoje o Projeto de Decreto Legislativo 003/19, concede Título de Cidadão Santaritense ao Senhor Coronel Oto Eduardo Amorim. Acatado. PROCESSO Nº 1915/19:
PROJ. DE Decreto Legislativo nº 003/19 – Concede o título de Cidadão Nova SantaRitense ao Senhor Coronel Oto Eduardo Rosa Amorim. Aprovado por unanimidade.
INDICAÇÕES: Ver. Jocelino - No sentido de que a secretaria
competente
efetue a construção de mais dez bocas de lobo na Rua “A”, bairro Berto Círio.
Aprovada por unanimidade. No sentido de que a secretaria competente efetue a
construção de uma academia ao ar livre e praça de recreação no Loteamento Recanto da
Quinta, bairro Berto Círio. Aprovada por unanimidade. Ver. José Rosales - No sentido
de que a secretaria competente efetue a reestruturação e pintura dos quebra-molas em
frente ao 3º BSUP, Av. Getúlio Vargas, bairro Califórnia. Aprovada por unanimidade.
No sentido de que a secretaria competente efetue a manutenção da pavimentação na Rua
“C” do Loteamento Recanto do Sol. Aprovada por unanimidade. Ver. Alexsandro - No
sentido de que a secretaria competente efetue a instalação de câmera de monitoramento
na esquina da Rua do Ipê, Loteamento Popular, com a Rua 11 de Abril, bairro Berto
Círio. Aprovada por unanimidade. Ver. Renato - No sentido de que a secretaria
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competente efetue a instalação de uma câmera de monitoramento na Av. Getúlio Vargas,
esquina com a Rua Carlos de Souza Pereira, bairro Vasconcelos Jardim. Aprovada por
unanimidade. No sentido de que a secretaria competente efetue reparos no asfalto na Av.
Santa Rita, em frente ao Loro, bairro Centro. Aprovada por unanimidade. Ver. Antonio
- No sentido de que a secretaria competente efetue a instalação de quatro luminárias na
Praça do Céu Azul, bairro Berto Círio. Aprovada por unanimidade. Ver. Leonardo - No
sentido de que a secretaria competente analise a viabilidade de fiscalizar os já existentes
e os futuros loteamentos urbanos para que cumpram as normas da Lei nº 887 – Código
Municipal de Obras, art. 45, referentemente a limpeza do local das obras. Aprovada por
unanimidade. No sentido de que a secretaria competente analise a possibilidade de
iniciar, o mais rápido possível, a pavimentação da Estrada Pastor Adão Michel, bairro
Califórnia. Aprovada por unanimidade. Ver Rodrigo - No sentido de que a secretaria
competente estude a possibilidade de construir capela mortuária e banheiros no
cemitério do bairro Berto Círio e um planejamento para ampliação estrutural do
cemitério do Caju. Aprovada por unanimidade. No sentido de que a secretaria
competente realize a construção de um ginásio de esportes municipal. Aprovada por
unanimidade. Ver. Paulo - No sentido de que o 4º Pelotão da Brigada Militar estude a
possibilidade de efetuar ronda com fiscalização de trânsito na Av. Santa Rita, em frente
à Escola de Educação Infantil Vó Luiza, entre às 7:00 e 8:00 e das 17:30 às 18:30
aproximadamente, horários de entrada e saída das crianças. Aprovada por unanimidade.
No sentido de que a secretaria competente realize estudos e elabore projeto para
construção de pista de caminhada e ciclovia paralela à Av. Santa Rita, em toda a sua
extensão. Colocada em discussão:
Aprovada por unanimidade. MOÇÂO Nº
015/2019: À Assembleia Legislativa do Estado, manifestando protesto e repúdio contra
os projetos de reforma estrutural do Executivo Estadual que buscam alterações do Plano
de Carreira da Brigada Militar, Polícia Civil, Bombeiros Militares, SUSEPE, no
Estatuto do Servidor em Geral e no Regime Próprio de Previdência Social do Estado.
Aprovada por unanimidade. MOÇÃO Nº 016/2019:À Assembleia Legislativa do
Estado, manifestando protesto e repúdio contra os projetos de reforma estrutural do
Executivo Estadual que buscam alterações do Plano de Carreira do MAGISTÉRIO
Público, no Estatuto do Servidor em Geral e no Regime Próprio de Previdência Social
do Estado. Em discussão:
Aprovada por unanimidade. PAUTA: PROCESSO Nº
1843/19: PROJ. LEI Nº 067/19 – De autoria do Vereador Paulo Ricardo de Vargas Estabelece a obrigatoriedade de colocação de placas em obra pública municipal
paralisada, contendo a exposição dos motivos da interrupção da obra e dá outras
providências. Dada a 1ª pauta. PROCESSO Nº 1844/19:PROJ. LEI Nº 068/19 – De
autoria do Vereador Paulo Ricardo de Vargas - Dispõe sobre o manuseio, utilização,
queima e soltura de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos que possuem estampido
no âmbito da área urbana do Município de Nova Santa Rita e dá outras providências.
Dada a 1ª pauta. PROCESSO Nº 1845/19: PROJ. LEI Nº 069/19 – De autoria do
Vereador Paulo Ricardo de Vargas - Disciplina a colocação de placas explicativas em
obras públicas no Município e dá outras providências. Dada a 1ª pauta. PROCESSO Nº
1778/19: PROJ. LEI Nº 062/19 – De autoria do Vereador Leonardo Vieira - Institui e
inclui no calendário oficial do Município de Nova Santa Rita a “Cavalgada Santaritense do Outubro Rosa”, em comemoração ao “Outubro Rosa”, mês de prevenção ao
câncer de mama. Dada a 2ª pauta. PROCESSO Nº 1802/19: PROJ. LEI Nº 035/19 –
De autoria do Poder Executivo - Autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com o
Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Secretaria da Segurança Pública, com a
interveniência do Corpo de Bombeiros Militar, visando à execução dos Serviços Civis
Auxiliares de Bombeiro. Dada a 2ª pauta. PROCESSO Nº 1803/19:
PROJ. LEI
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Nº 036/19 – De autoria do Poder Executivo - Autoriza o Poder Executivo a firmar
cessão de uso de bem imóvel com o Estado do Rio Grande do Sul, através da Secretaria
Estadual da Segurança Pública, com a interveniência do Corpo de Bombeiros Militar,
objetivando a instalação do Corpo de Bombeiros Militar Padrão Comunitário e dá
outras providências. Dada a 2ª pauta. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Ver. Alex Ávila –
saudou a todos. Essa foi sua fala de hoje; “hoje recebi uma ligação de um morador da
Estrada do Itapuí preocupada com a pavimentação que está sendo colocada E mais uma
vez ele me questionou e veio uma dúvida que falou com o pessoal que está fazendo a
manutenção para colocar o pavimento e foi passado para eles que ser apenas 500 metros
então a poucos dias eu acompanhando as redes sociais eu vi o líder da bancada do PT a
prefeita fazendo uma publicação até tirei um print esta publicação e passei para ele que
era 700 m e até a marca que eles tinham colocado era até entrada do bico da Geni e hoje
tive a informação dos moradores que será 200 m antes então eu não sei queria que olhar
bem no olho do líder da bancada que foi lá tirar foto naquela comunidade que entre em
contato com o Executivo com a prefeita que ele representa e que bote uma nota de
esclarecimento dizendo que é 700 m ou explicando para comunidade onde foi os outros
200 m porque alguma coisa está acontecendo de errado ele não tem coragem nem de
levantar o pescoço então alguma coisa está errada os papagaios de pirata vão lá tiram
foto se aproveitam do momento mas na hora de dar satisfação para comunidade dar
satisfação para aquelas pessoas que moram lá e paga o seu IPTU e tem todo direito de
cobrar melhorias na Via Por que teve promessa inauguração daquela obra de conclusão
e acabou não acontecendo ficou a esperança daquela comunidade eles cobrando seu
direito e ver a promessa de 700 m começou a obra tiraram foto e agora comunidade já
está escutando um boato que apenas 500 metros Então acho que isso é muito sério o que
é uma informação falsa para aquela comunidade um dinheiro que veio para fazer 700 M
deve ser feitos os meus sentimentos Espero que o líder da bancada do PT Vereador Zé
Rosales que foi lá tirar foto com sua prefeita e os demais vereadores faça uma nota de
esclarecimento Como ele sempre fazem nas minhas postagens quando eu Vou fiscalizar
algum Colégio alguma coisa E aí cinco minutos eles fazem uma manifestação Facebook
esclarecendo dizendo que é fake Espero que eles vão ali agora e esclareçam faça uma
reunião naquela comunidade porque eu vejo eles fazem prefeitura junta de você fizeram
na Sanga Funda e eu não vi muito resultado estão perdendo a credibilidade por isso de
levar a informação para a comunidade deixar a comunidade ansiosa esperando que
aquilo aconteça e depois vem a informação que não é mais aquilo plano espero sim me
olhando aqui no olho o líder da bancada do PT converse com o executivo e esclareça
esses fatos se é 500 ou 700 Por que a comunidade está clamando por explicação e este
Vereador já conversou com presidente da Câmara que através do deputado Dionísio
Marcon foi que veio essa emenda de 700 m E agora a informação que será diminuído
200 m vamos ver qual explicação que o líder da bancada do PT e executiva vai passar
para aquela comunidade vamos acompanhar Obrigado a todos.” essa foi sua
colaboração. Ver. Jocelino Rodrigues – saudou a todos. Essa foi sua fala de hoje; “mais
uma vez venho falar no assunto Peço para que os vereadores ajude nessa questão dos
borrachudos que é um problema de todo o município é um problema de saúde falou
também que acredito que não somente eu mas vários vereadores receberam o pedido do
pessoal do FBI da retirada da parada em frente do mercado ideal Esperamos que seja
colocada uma parada em breve ali mas não como foi colocado para comunidade com o
deslocamento até a frente do ginásio a população não merece o pessoal que caminha lá
de cima da Rua A então que seja colocado logo essa parada e que não fique numa
promessa assim como ficou a da Rua Primavera esquina com a Rua Gaúcha que foi uma
promessa de logo ser colocada e acabou não sendo colocada então aquele pessoal da
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Califórnia infelizmente saiu prejudicado por aquela questão e Esperamos que o pessoal
do bairro Berto Círio mais uma vez não seja penalizado Peça também aos vereadores,
tem certeza que são cobrados a comunidade e me ligando várias vezes sobre as unidades
de saúde e tem tido vários problemas com internet em telefones que não funcionam,
pois foi um contrato feito muito pouco tempo com essa questão tanto de internet e a
importância do município de ter um gestor dentro do executivo para fazer as tratativas
com a Oi porque esse problema da empresa Oi com o município não é de hoje é um
problema que vem desde do ano 2012 antes da gestão Margarete então que se faça que o
executivo no meio algum gestor para fazer essa interlocução diretamente com a empresa
Oi para que esse problema não aconteça Pois é um transtorno imenso para as unidades
de saúde toda vez que não tem internet Não tem agendamento E mesmo quando não tem
agendamento mesmo se deslocando até o Posto você não consegue fazer o agendamento
o sistema não funciona ele não é alimentado então isso prejudica todo o trabalho do
serviço público e a comunidade fica desaparecida então importante todos aderirem a
solução deste problema também dentre outros problemas por município apresenta Mas
isso é uma demanda da comunidade e precisa ser atendida temos aqui também projeto
aqui na casa em parceria que fala em questão de convênios estado e município São dois
projetos na casa peça os vereadores que Leiam com atenção Leia com carinho conversa
com a comunidade fale nas redes sociais o que o pessoal acha desses projetos porque
esse convênio esse termo não é por um ano não é por seis meses ele é por cinco anos
podendo ser renovado por mais 10 é uma concessão também e a um termo ali então que
vocês vêm com muita atenção e debatam com a comunidade ver se é isso que eles
querem realmente para o município para que nós podemos fazer uma votação com
segurança Tranquilidade e para que possamos entender melhor também porque o estado
realmente está quebrado o estado é lamentável O que acontece no estado e não consegue
nem cuidar o que hoje ele já tem quanto mais fechar novos contratos novos convênios
que a meu ver ao município não é muito bom mas isso será debatido nas comissões
entre os vereadores e é muito importante a comunidade se fazer o presente e conversar
com cada Vereador sobre esse projeto e dar sua opinião pois aqui estamos para
representar Desejo a todos uma boa semana obrigado.” essa foi sua colaboração. Ver.
Renato Machado – saudou a todos. Essa foi sua fala de hoje; “hoje rejeitamos um
requerimento como é de praxe aprovado para homenagem nessa Câmara onde voltamos
contrapor entender que agora no final do ano temos muito projetos para analisar nesta
casa do executivo temos quatro do Legislativo tem o número bem exagerado temos
mais 4 ou 3 sessões até o final do ano quero deixar registrado aqui que o presidente
dessa casa possa ver a melhor forma aqui para que possa avaliar este projeto para não
ter um acúmulo de projeto no final do ano Onde teremos a votação do presidente da
Câmara seria importante que pudéssemos levar essa mensagem a Ele o senhor como
presidente e vice-presidente da câmara para que nós possamos olhar alguns projetos que
aparecer que possamos ver juntamente avaliar esses projetos com i Se for possível fazer
uma sessão extraordinária para poder avaliar os melhores projetos e dizer que temos
muitas homenagens final do ano acho que estes casos devem ser pensados durante o ano
aonde nós temos até o Primeiro Momento as homenagens depois no segundo momento
a sessão paralisa E aí perde um pouco foco as pessoas se retiram pois não tem
oportunidade de ficar até o fim da sessão para avaliar todo o andamento dos projetos da
câmara nós ali no artigo 92 do Regimento Interno desta casa está bem claro no seu
inciso quarto que fala de homenagens pode ser feito numa sessão especial só para deixar
claro para não vim como mimimi se sentindo prejudicado dizendo que pode sim no
artigo 92 fazer uma sessão especial para solenidade portanto nós temos tanto projeto
para aprovar aqui nessa casa e Estamos sem tempo. Estamos correndo quanto tempo por
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que temos apenas quatro sessões Ordinárias até o final do ano portanto eu espero que
possamos para o ano seguinte limitar por Vereador dentro do grande experiente umas
duas ou três homenagens no máximo porque somos 11 Se nós formos 11 vereadores
com 3 homenagens daria 33 homenagens isso vem notando que vem prejudicando o
andamento das sessões Às vezes a casa lotada o homenageado paralisa a sessão para
tirar foto em fim algo que é legal as pessoas acabam perdendo o foco e vão embora
perdendo assuntos importantes pois têm pessoas aqui que não vem para homenagem e
vem sim para conhecer e entender o que está acontecendo na cidade Portanto tem
notado que após as homenagens as pessoas vão embora e acaba esvazie Ando a sessão e
isso é muito ruim pois nós vereadores não podemos levar a mensagem que gostaríamos
de levar para comunidade em respeito também respeitando as duas partes para que se
possa ser feita uma seção especial só para o assunto que seria mais proveitoso este
espaço somente para isso e deixar o espaço referente da câmera para que possamos
discutir os assuntos pertinentes da câmara portanto hoje nós rejeitamos e espero que seja
feita até o final de ano mais ou menos a gente seja feito até o final do ano uma
homenagem em uma sessão especial nessa casa como sempre foi feito de praxe Portanto
acho importante Nossa como somos muitos vereadores aqui lembro quando foi mexido
nosso regimento interno que nós falávamos 10 minutos por espaço e foi reduzido para 5
minutos devido ao aumento de vereadores que era 9 passou para 11 hoje daria 110
minutos de fala daria quase 2 horas portanto aqui quero deixar meu registro e dizer para
vocês que possamos então fazer dentro do nosso expediente fazer assuntos pertinentes a
câmara de vereadores e a comunidade que vem nos assistir Muito obrigado boa noite.”
essa foi sua colaboração. TRIBUNA POPULAR: Não houve. O Presidente agradeceu a
todos e com a proteção de Deus e em nome do povo de Nova Santa Rita, a senhor
presidente encerrou a sessão às vinte horas e dez minutos. Nada mais havendo a tratar,
foi lavrada a presente ata, que vai assinada pela Presidente e pelo primeiro secretário.

Vereador Mateus Onuczak Marcon,
Presidente.

Vereador Leonardo de Souza Vieira,
1º Secretário.
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