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ATA Nº 013/2019 – 10ª SESSÃO ORDINÁRIA – 30/ABRIL/2019 – Aos trinta  dias 

do mês de abril do ano de dois mil e dezoito na sede da Câmara de Vereadores de Nova 

Santa Rita, realizou-se a decima Sessão Ordinária, do segundo ano da sétima legislatura, 

com a presença de todos vereadores, Nesse momento a Presidente Mateus Marcon, deu 

início aos trabalhos às dezesseis horas SORTEIO: COMUNICAÇÕES DE 

LIDERANÇAS: PT/ PTB / PDT / PRB / MDB. GRANDE EXPEDIENTE: Ver. 

Leonardo Vieira / Ver. Paulo Vargas / Ver. Antônio Alves / Ver. Jocelino Rodrigues / Ver. 

Guilherme Mota / Ver. Rodrigo Aveiro/ Ver. Alexsandro Ávila / Ver. Ildo Maciel da Luz 

/Ver. José Rosales / Ver. Renato Machado e Ver. Mateus Marcon. EXPLICAÇÕES 

PESSOAIS: Ver. Renato machado / Ver. Guilherme Mota / Ver. Rodrigo Aveiro / Ver. 

Alexsandro Ávila / Ver. Jocelino Rodrigues / Ver. Mateus Marcon / Ver. Antônio Alves / 

Ver. Leonardo Vieira / Ver. Paulo Vargas / Ver. José Rosales e Ver. Ildo Maciel da Luz. 

EXPEDIENTE:  Foi feita a leitura do Boletim nº 013/19. Ver. Jose Rosales - Solicitou 

a inclusão de três Requerimentos. 1º - Que o Requerimento do Ver. Ildo que encontra no 

Expediente fosse a votação na Ordem do Dia. 2º - que a Moção 003/19 que encontra no 

Expediente fosse a votação na Ordem do Dia. 3 º - Que o Projeto de Lei 009/19 de 

autoria do Executivo fosse a votação. Acatados.  Ver. Alexsandro – Solicitou a inclusão 

de um Requerimento. No sentido de convocar o Secretário do Desenvolvimento Urbano 

e Habitação, Sr. Miguel Henrique Vieira, afim de prestar esclarecimentos. Acatado. 

COMUNICAÇÕES DE LIDERANÇAS: Ver. José Rosales – Saudou todos. É um 

momento muito importante. Estamos trazendo nesse momento, mostrando um pouco do 

trabalho realizado pela nossa administração. Na área da segurança, em dois dias a 

administração entregou duas viaturas, uma para a polícia civil, através de uma emenda 

do deputado Marcon. E hoje foi entregue uma viatura para a brigada militar, uma Duster, 

com recurso próprio da prefeitura. Nós temos feito bastante pela segurança pública no 

município. Esteve presente o coronel Mario que, elogiou bastante os investimentos do 

nosso município na segurança pública, onde falou do novo posto da brigada lá na 

entrada do Berto Círio. Ressaltou a questão das câmeras de segurança que foram 

colocadas no município, hoje são 25 câmeras. Vale ressaltar que essas 25 câmeras, 15 

foram da consulta popular que através do nosso trabalho buscamos esse recurso. Está aí 

implementado e mostrando cada vez mais está melhorando a nossa segurança no 

município. Quero ressaltar também que ainda para esse ano, está previsto mais uma 

viatura que conquistamos através da consulta popular 2018-2019, além de 

aparelhamentos para a brigada militar e para a polícia civil. É importante mostrarmos 

que está administração está fazendo em todas as áreas e estou falando um pouco da 

segurança pública. E para encerrar, é preciso falarmos sobre a reforma da previdência. 

Fizemos uma audiência pública no dia 25, onde o Dr. João Lucas de Matos, especialista 

previdenciário, esteve aqui trazendo muitas explicações, tirando as dúvidas quanto a 

reforma da previdência. E vale ressaltar que estão tirando sim muitos direitos e nós 

temos que fazer esse enfrentamento, seja nas câmaras de vereadores, seja na população, 

nos sindicatos, nas associações, levarmos essa discussão para esclarecer para a 

comunidade o estrago que será feito se for aprovada está reforma da previdência nos 

termos que estão apresentados no congresso nacional. É preciso pressionarmos os 

nossos deputados, os nossos senadores para que não deixem tirar nossos direitos que são 

muito importantes. A gente sabe que dos 48 países que implementaram esse modelo de 

previdência, muitos já retornaram, como aqui a nossa vizinha argentina. Ver. Alex – 

Saudou todos. Uma saudação especial a todos os funcionários aposentados que hoje 

vieram receber essa homenagem mais do que merecida. O seu Adão Nunes Vaz de 

Almeida, Flavio Tadeu Pereira de Souza, Janete Josiane Ribeiro de Oliveira, João Eloí 

Pires, Rudinei Barbosa dos Santos, Cínara Maria Ribeiro Coutinho, Valni Maria Batista 
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Ribeiro, Zaira Gomes da Silva, Ronaldo Nunes Machado e Eliane Silveira Machado. Eu 

queria dizer para vocês, nessa homenagem eu o vereador Paulinho está fazendo, a 

grande importância que é vocês prestarem esse serviço ao nosso município. A 

ferramenta mais importante, eu sempre luto e lutei agora contra a retirada da 

insalubridade dos servidores. A engrenagem principal do nosso município é o servidor. 

Vocês cumpriram com o dever e o município hoje vem homenagear vocês. Vocês 

deixaram a sementinha de mais uma história que vai ser contada para os seus filhos, 

seus familiares e nós como vereadores vai ficar registrado hoje essa homenagem a vocês. 

Em especial quero fazer uma homenagem ao seu Ronaldo Nunes Machado, porque 

passou por dois infartos, teve hospitalizado e hoje graças a Deus, a família junto com 

ele aí e, eu tenho a oportunidade de ser seu amigo e quero dizer aos demais, porque essa 

história dele tem um proposito que ainda é uma grande caminhada. E eu tenho certeza 

que cada um de vocês também vai ter uma grande caminhada junto a sua família, 

buscando mais força, mais união, podendo ajudar no crescimento do nosso município 

com a experiencia de vocês. Uma saudação especial a todos vocês. Um grande abraço e 

seu Ronaldo, tenho certeza que se Deus te trouxe para junto de nós, tenho certeza que 

tem um proposito para isso. Ver. Antônio – Saudou todos. Gostaria de falar um pouco 

do nosso evento que fizemos dia 27, o partido PRB. Como nós temos uma meta a nível 

estadual, cada município que o partido tem registro, se faz um filia10 uma vez por ano e 

dia 27 foi a nossa data. Ficamos satisfeito com o resultado onde filiamos praticamente 

quase 100 pessoas, lideranças aqui no nosso município, pessoas que também fazem 

parte de trabalhos sociais, trabalho de conselheiro. Foi um evento muito gratificante e 

eu quero agradecer a todo comunidade que nos deu apoio e todas as pessoas que 

participaram. Ver. Jocelino – Saudou todos. Falar um pouco sobre a greve legal, 

parabenizando o sindicato, parabenizando todos os funcionários que se fizeram 

presentes e que apoiaram a causa, que é sua e não somente do colega, da comunidade, 

mas sim de todos. Parabenizo Ana Claudia e toda a equipe pela atenção. Convido 

sempre os colegas vereadores que compareçam no sindicato e conversem um pouco lá 

com o pessoal. Verifiquem sobre o laudo que a empresa apresentou e tirou direito do 

servidor. Eu peguei aqui somente uma das páginas, se eu não me engano são quase 800 

páginas, fala sobre a função de um caso só. Motorista de manutenção, descrição de 

atividades: coordenar equipes de manutenção nas escolas, eventualmente cortar grama 

com cortador, trocar fechaduras, trocar caixa de descarga, consertar encanamento, 

desentupir vaso e esgoto, auxiliar na limpeza de fossas e esgoto, matéria prima, 

produtor manipulados nenhum. Maquinas e equipamentos utilizados para isso: um 

alicate, duas chaves, uma marreta e um martelo. É incrível como conseguem fazer tudo 

isso. E entre outros. Fonoaudióloga fazendo o trabalho de farmacêutica, eu 

particularmente nunca tinha visto isso. Então, isso é contestável, os técnicos de 

enfermagem estão sofrendo mais uma marretada. O servidor, técnico, hoje entra no 

padrão 9, sendo que os mais antigos que já prestam serviço a muito tempo e que terá 

que ser revisto por essa casa e levar a proposta ao executivo, a questão do padrão 7 

ainda. Eu vejo esse desrespeito e essa diferença com esses servidores. Numa área tão 

nobre e importante como a saúde. Fica impossível um político querer fazer gestão sem 

contar com o apoio dos servidores. Dar uma placa no encerramento do seu trabalho, 

quando termina sua função, é um ato nobre, bonito. Muito aqui não chegam até esse 

momento, porém, o ato maior de respeito é durante a sua carreira, no seu ambiente de 

trabalho, poder dar realmente não só condições, mas poder dar dignidade, porque essa 

diferença de salário, esse tipo de atitude que o executivo teve com os funcionários, não 

é algo que se demonstre respeito com os funcionários que tem servido tanto essa 

administração. Obrigado. GRANDE EXPEDIENTE: Ver. Leonardo – Saudou todos. 
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Para mim hoje é uma honra poder estar homenageando vocês, meus queridos amigos. 

Mas é como diz o vereador Gugu né, é um privilégio hoje para poucos. E com essa 

reforma que está vindo aí, vai se tornar cada vez mais difícil esse privilégio de se 

aposentar e vocês trabalharam longos anos para pode desfrutar dessa aposentadoria. No 

primeiro mês o Adão já quebrou o pé. Pena nós termos 10 homenageados e só 4 

presentes. Queria dar um abraço e apertar a mão de cada um, mas infelizmente por 

alguma ocasião não puderam estar presentes. Mas de qualquer maneira, homenageio o 

Adão, seu João, Valni e o Ronaldo. Agora vão poder estar em casa incomodando as 

patroas né, tomem cuidado porque lá o troço é 40%, lá tem periculosidade né. Que 

vocês desfrutem desse descanso e tenham muita saúde e muitos anos de vida para 

poderem aproveitar. Parabéns a todos vocês.  Ver. Antônio – É com alegria que venho 

participar também dessa homenagem a pessoa que contribuíram para o município, 

longos anos de trabalho e nós que conhecemos eles, sabemos de toda a dedicação, o 

carisma de trabalho. Seriam 10 servidores, mas hoje se encontra 4 aqui. Seu Adão, João, 

Valni e seu Ronaldo. É uma honra para nós ter essa oportunidade de homenageá-los, 

sabendo do trabalho de vocês, o quanto contribuíram para o bem de Santa Rita, para a 

comunidade, para que essa cidade se tornasse uma cidade boa de se viver. Uma cidade 

com uma conservação fantástica. A tendência é sempre exigirmos mais, mas eu já recebi 

pessoas que vieram e outro estado e disseram “como a cidade de vocês é bonita, é limpa, 

etc. Duas pessoas que vieram da Bahia comentaram que acharam linda a conservação da 

nossa cidade. Vale a pena nós trabalharmos com carinho e dedicação cada um fazendo 

um pouco. O meu agradecimento a todos vocês que muito contribuíram e os demais 

aqui presentes que estão contribuindo, parabéns a todos vocês. Ver. Jocelino – Como eu 

disse antes, nem todos podem e tiveram a sorte de estar aqui. As quatro pessoas que 

hoje prevalecem, nos dão a honra de vir aqui e receber essa pequena homenagem. Seu 

Adão, seu João, Valni e Romaldo. Quero falar em algumas pessoas no qual eu tive um 

pouco mais de afinidade. No tempo antes mesmo de estar na prefeitura e depois como 

colega por um pequeno espaço de tempo no cargo. Ao seu Adão e seu João. Quero 

deixar aqui meu abraço, desejar todo sucesso e muita saúde, pelo coleguismo, durante 

mais de 11 anos, colegas do meu falecido pai. Quero deixar aqui o meu abraço, meu 

agradecimento, pelo companheirismo e pelo cuidado. E quero deixar aqui em especial 

para dona Valni. É importante sempre entre os colegas ter sempre uma liderança. E 

quero falar em especial da Valni, ela sempre foi essa liderança, porque ela nunca julgou 

diploma, jeito de vestir, cargo, não. Ela sempre deu suporte a todos, com muito carinho, 

muita atenção e não só seus colegas funcionários, como também a família, como 

também dando uma boa educação para a filha, da qual também é uma concursada e que 

trata todos os colegas, tanto da câmara como na sua função com muito respeito e por 

todos seus familiares. Muito brigado a todos os servidores. Ver. José Rosales – Saudou 

todos. Em nome da bancada do PT, quero fazer está homenagem aos nobres colegas 

funcionários públicos que se aposentaram e que a gente só tem a agradecer o trabalho 

que fizeram. A Valni que a gente conhece, sabe do trabalho que ela faz, da dedicação no 

exercício da sua função. Por isso tem o respeito de cada cidadão, de cada trabalhador, 

dos seus colegas. O Ronaldo, conheço ele desde piazinho, nós nos criamos juntos em 

Santa Rita e sabemos também o trabalho que fez na prefeitura de Nova Santa Rita. Tive 

o prazer de trabalhar junto lá na secretaria de obras e sei da tua dedicação. Sofreu um 

impacto na tua vida, 1 ano atrás, mas o pai lá de cima te protegeu e te mandou de volta. 

E tenho certeza que vai ficar por muito anos, porque mesmo aposentado tu ainda tens 

muito o que fazer. O seu Adão e o seu João, tivemos uma relação mais próxima quando 

trabalhei ali na secretaria de obras. Já conhecia o Adão de bastante tempo, o seu João de 

menos tempo, via ele passeando na égua colorada indo para o trabalho. E sempre 
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dedicado fazendo seu serviço lá. Vocês estão de parabéns porque conseguiram se 

aposentar, como disse o vereador Leonardo, talvez muito não cheguem a se aposentar 

com as mudanças e talvez por outros motivos. Mas graças a Deus nós estamos aí para 

trabalhar, lutar em defesa de cada trabalhador. Quero desejar longa vida para vocês e 

que em outras missões, sei que não vão ficar em casa parados, que tenha sucesso. 

Abraço em nome do PT. Ver. Paulo – Saudou todos. É uma honra poder homenagear os 

meus colegas. Colegas, que por sua vez, só fizeram o bem para esse município. Só 

edificaram, não destruíram, construíram história através do trabalho e da dignidade, 

pautando sempre pelo respeito da nossa comunidade. Quero citar todos os nomes, 

independentes deles estarem presentes hoje aqui. Adão Nunes Vaz de Almeida, Flavio 

Tadeu Pereira de Souza, Janete Josiane Ribeiro de Oliveira, João Eloi Pires, Rudimar 

Barbosa dos Santos, Cínara Maria Ribeiro Coutinho, Valni Maria Ribeiro, Zara Gomes 

da Silva, Romaldo Nunes Machado e Eliane Silveira Fraga. Nome esses que não se 

despedem da vida pública, porque um servidor público sempre será um servidor público. 

Sempre estará à disposição de exercer a sua função, mesmo estando aposentado. Vocês 

me orgulham por serem servidor e colega e, tem a sorte de estar com a idade que vocês 

têm, aposentados. Futuro esse, incerto para muitos, mas deu contemplou o merecimento 

de vocês terem trabalhado e honrado por aquilo que vocês fizeram, muito bem feito, 

num período de 25, alguns mais, anos que trabalharam para o município de Nova Santa 

Rita. Ao Ronaldo, a minha querida Valni e como falaram nessa tribuna, sempre foi uma 

liderança e uma protetora dos funcionários. Não tem um funcionário que um dia não 

tenha recorrido a Valni Ribeiro. O Adão, um homem que honrou a sua guarda. Ao 

Romaldo, nosso querido chamado “chumbinho”, um homem que enfartou por duas 

vezes. Deus abençoe, tu está conosco ainda. Talvez o estresse do trabalho tenha te 

ocasionado isso. Ao seu Adão, ao seu João, que Deus te abençoe. Eu só tenho a dar um 

abraço depois individual a cada um de vocês, porque essa casa legislativa é a casa do 

povo e é o povo representado por esses onze vereadores que estão agraciando vocês 

pelo reconhecimento do serviço prestado a Nova Santa Rita. Um abraço a todos, que 

Deus abençoe nesse descanso da aposentadoria. Viva vocês. Discurso dos 

Homenageados. Adão Nunes – Boa noite a todos. Primeiro lugar eu quero agradecer, 

vereador Paulinho, por essa iniciativa de homenagear os funcionários públicos 

aposentados. E demais todos os vereadores, como eles falam, unanime, assinaram todos. 

Porque eles reconhecem o trabalho de um funcionário, de 24 anos como eu tive dentro 

da prefeitura, sem nunca por um atestado e nunca receber uma reclamação de um chefe. 

Isso me orgulha muito. Eu saí de cabeça erguida, assim como todos os meus colegas que 

estão aqui. Eu quero agradecer aos vereadores, o povo aqui presente e a dona Valni, 

realmente os vereadores falaram, o que nós precisávamos, nós procurávamos quem, a 

dona Valni. Ela estava sempre pronta para nos ajudar e estender a mão. Era inteligente, 

uma pessoa do bem. Um abraço e que a nossa senhora Santa Rita abençoe todos vocês. 

Obrigado. Romaldo Nunes Machado – Boa noite para todos. Estou muito feliz, amo a 

minha cidade e estou muito feliz com essa bancada de vereadores nos prestigiando. 

Conseguimos nosso objetivo, nos aposentar. Eu me aposentei com problema de saúde, 

como todos sabem, viram minha situação. Mas estou muito feliz, estou bem, um pouco 

nervoso. Estou muito contente, a dona Valni, seu João meu amigo, o Adão. E consegui 

meu objetivo. Eu sempre sonhava um dia, meu pai se aposentou, tu também vais. Não 

fui por bem, fui por mal, mas eu estou bem. Um abraço para vocês todos. Uma salva de 

palma, muito obrigado. ORDEM DO DIA: REQUERIMENTO: Ver. Ildo – No 

sentido de que seja realizada uma homenagem alusiva ao “Dia das Mães” durante o 

Grande Expediente da Sessão Ordinária do dia 07 de maio de 2019. Aprovado.  Ver. 

Alexsandro – No sentido de convocar o Secretário do Desenvolvimento Urbano e 
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Habitação, Sr. Miguel Henrique Vieira, afim de prestar esclarecimentos. Aprovado. 

MOÇÃO: MOÇÃO Nº 003/2019: Ver. José Rosales - Manifestando repúdio ao   

Vereador   Alexsandro Ávila de Souza, pelos discursos registrados em atas das Sessões 

Ordinárias dos dias 26 de fevereiro e 19 e 26 de março de 2019, decorrendo em calúnia, 

injúria e difamação, que além de constituírem ilícito penal e civil, incorre em decoro 

parlamentar. Aprovada por 7 X 3. PROCESSO Nº 387/19: PROJ.   LEI   Nº 009/19 –   

De autoria do Poder Executivo - Autoriza o pagamento de um complemento ao Abono 

Salarial concedido aos Agentes Comunitários de Saúde, através da Lei nº 1490/18. 

Aprovado por unanimidade. INDICAÇÕES: Ver. Alexsandro - No sentido de que a 

Corsan efetue a restauração do asfalto próximo à Escola Tiradentes, na Estrada Caju, 

bairro Caju. Aprovada por unanimidade. Ver. Leonardo - No sentido de que a secretaria 

competente analise a viabilidade de implantação de placas segundo o Código de 

Trânsito Brasileiro, advertindo a velocidade máxima permitida nas principais vias do 

Centro. Aprovada por unanimidade.  No sentido de que a RGE Sul efetue a substituição 

de dois postes na Rua da Prainha, próximo ao nº 57, bairro Morretes. Aprovada por 

unanimidade. Ver. Antônio - No sentido de que a secretaria competente efetue a 

construção de uma cobertura para a quadra da Escola Municipal Vasconcelos Jardim, 

bairro Vasconcelos Jardim. Aprovada por unanimidade. Ver. Rodrigo - No sentido de 

que o Poder Executivo estude a possibilidade de criar e prover no Quadro de Cargos de 

Servidores Efetivos, o cargo de Guarda Municipal de Trânsito. Aprovado por 

unanimidade. No sentido de que a secretaria competente construa um muro nos fundos 

da Escola Infantil Vó Edith, bairro Caju. Aprovada por unanimidade. Ver. José Rosales 

- No sentido de que a secretaria competente efetue a construção de quebra-molas na Rua 

Vilson Xavier, em frente à Escola Infantil, bairro Berto Círio. Aprovada por 

unanimidade. No sentido de que o DNIT estude a possibilidade de construir uma pista 

de desaceleramento na BR-386, na entrada para o bairro Sanga Funda. Aprovada por 

unanimidade. Ver. Ildo - No sentido de que a secretaria competente efetue a colocação 

de iluminação no perímetro da Rua da Pedreira, passando em baixo da ponte do Rio dos 

Sinos até a entrada do bairro Berto Círio. Aprovada por unanimidade. Ver. Renato - No 

sentido de que o Banrisul analise a possibilidade de voltar a abrir os caixas eletrônicos 

aos domingos, em horário conforme os dias normais. Aprovada por unanimidade. 

PAUTA: PROCESSO Nº 480/19:PROJ.LEI Nº 010/19   –   De autoria do Poder 

Executivo - Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar servidor por prazo 

determinado. Dada a 1ª pauta. PROCESSO Nº 481/19: PROJ.  LEI   Nº 011/19   –   

De autoria do   Poder Executivo - Altera o art. 13, da Lei Municipal nº 727, de 07 de 

janeiro de 2005. Dada a 1ª pauta. PROCESSO Nº 493/19: PROJ. LEI Nº 014/19 – De 

autoria do Vereador Leonardo Vieira - Dá o nome de “Floriano Max Kerber” à Rua “A” 

do Loteamento Primavera, bairro Centro, no Município de Nova Santa Rita/RS. Dada a 

1ª pauta. PROCESSO Nº 456/19: PROJ. LEI Nº 016/19 – De autoria do Vereador 

Rodrigo Aveiro - Institui a “Semana da Mulher” e cria o “Torneio Municipal de Futsal 

Feminino” e dá outras providências. Dada a 2ª pauta. EXPLCAÇÕES PESSOAIS: 

Ver. Renato – Saudou todos. Comentar um pouco aqui, recebemos agora um oficio de 

um pedido nosso para que existisse uma indicação aprovado por essa casa. E quando eu 

falo é da câmara, porque a indicação é feita, mas ela é votada ou não, com relação a 

negativa. Então, eu poderia estacionar um veículo dentro do posto do Berto Círio devido 

a justificativa da senhora prefeita que excluiu espaço destinado ao estacionamento local, 

supracitado não comporta o grande trafico de veículos e pessoas que buscam 

atendimento. Podendo ocasionar acidentes no local. Eu interpreto de outra forma 

quando fiz a indicação, pedido da comunidade do Berto Círio. É que as pessoas quando 

chegam ali, não tem como o carro entrar num lugar mais seguro, as pessoas tem que 
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descer no asfalto, na Getúlio Vargas ali, onde coloca em risco aquela pessoa que já está 

adoentada, está numa maca, dificultando a vida das pessoas. O objetivo foi esse, porque 

pudesse ter um espaço para as pessoas em caso de urgência entrar lá dentro. Mais 

próximo possível para ter segurança ao transportar o paciente, mas não foi entendido 

assim para a senhora prefeita, negando esse pedido. Deixar registrado também, não 

pude falar na fala anterior a minha homenagem aos dez servidores hoje, aposentados 

desse município. Nem todos puderam estar presentes, mas se sintam homenageados, os 

servidores públicos e os familiares. Também gostaria de registrar que ainda a discussão 

da insalubridade dos servidores da educação e saúde, que permanecem em estado de 

greve porque nada ainda foi resolvido. Foi dado prazo num acordo junto com os 

servidores, com a prefeita, para que até sexta-feira seja feita uma nova avaliação e uma 

emenda ao laudo, assim que eu entendi. Para minha surpresa, porque nós estamos 

acostumados aqui de emendar projetos, mas uma emenda ao laudo. Essa perita, que é 

bastante confuso, e o executivo reconheceu que não foi feito uma perícia como era para 

ter sido feito, uma perícia onde realmente, eu tenho a gravação ali da fala, da presidente 

do sindicato em relação ao oficio encaminhado para o secretario Mario, dizendo que vão 

ter que fazer uma nova reavaliação. Mas a greve ainda não terminou. Essa greve que 

ocasionou um certo transtorno, mas a comunidade entendeu que é para o bem da própria 

comunidade. Os técnicos de enfermagem foram retirados os 20%, deve ter saído o 

pagamento hoje, receberam com 20% a menos, na quinzena já tinham sofrido esse 

desconto e 40% de insalubridade para a discussão das assistentes de professoras. Nós 

entendemos que a discussão continua. Quando eu falo que é turbulenta essa empresa, 

que não foi uma perícia seria, porque essa mesma empresa em outros municípios, tenho 

exemplo de um município, que foi dado o laudo técnico pela mesma técnica, para um 

grau médio e um grau maior de 20% 30% em alguns padrões na prefeitura e fala aqui no 

laudo que o próprio prefeito transformou o laudo em lei, criando o artigo, dentro da lei 

amparando essa insalubridade de servidores. Ver. Alex – Saudou todos. Não queria me 

dirigir mais uma vez ao suplente de vereador, que ele vem pedindo mais uma vez 

retratação. E firma mais uma vez levar essa ação para a justiça. Eu mais uma vez vou ter 

que dizer para ele, vereador tem posicionamento e caráter. E mais uma vez amparado 

pelo IGAM, por dizer para o senhor e os demais vereadores que também foram 

favoráveis a essa moção. O vereador tem todo o direito de usar a tribuna e dar a sua 

opinião. Isso fica amparado por uma lei federal. Que da imunidade parlamentar a esse 

vereador. Então a minha opinião é, que o senhor é mentiroso, não retiro nenhuma 

virgula quanto a isso, tanto é que o senhor não é conhecedor das leis, não conseguiu se 

formar ainda, não conseguiu pegar OAB. Se o senhor entrar lá e pedir uma cópia do 

IGAM e cada vereador pode fazer isso também para ter mais ciência quando votar nessa 

moção de repudio do vereador. Mais uma vez, estou amparado dentro da lei. Então 

vereador, acho que o senhor tem que buscar é serviço, credibilidade na comunidade, 

procurar realmente o que fazer e deixar de trazer essas picuinhas para cá. Eu não queria 

falar sobre isso, mas tenho que relatar isso aí. Acho que o mais importante ainda são os 

servidores, que estão ainda em estado de greve. Pedi aos vereadores da base do governo, 

principalmente o senhor que é líder do governo e não vi o senhor vir aqui na tribuna 

falar sobre a insalubridade dos servidores. Vi o senhor falar de novo em reforma 

trabalhista, que é sua bandeira, onde o senhor caminhou, mas o servidor aqui do nosso 

município, eu não vi o senhor dizer que chamou a prefeita que que quer conversar com 

ela, que os vereadores da base do governo vão se reunir para cobrar dos seus superiores. 

Eu não vi. Acho que o senhor tem que puxar mais o laço para o seu lado para que 

realmente o senhor venha aqui exercer como suplente de vereador, teve uma 

oportunidade com a saída do vereador Jair, que realmente faça um bom trabalho e lute 
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pela comunidade, lute pelo servidor, não venha aqui falar abobrinha querendo retratação 

de uma história política que é uma vergonha, a sua história política. E é a minha opinião. 

E o senhor quer que eu repita quantas vezes isso? O senhor acha que vai mudar a minha 

opinião? Nenhum pouco. Eu conheço a tua história e não é de hoje, é a minha opinião e 

eu estou amparado nela. Agora quando o senhor realmente achar que quer levar isso, vai 

levar, mas não vai levar a lugar nenhum. O senhor não está amparado dentro da lei. 

Peço para os vereadores, peçam como eu pedi para a procurado da câmara e dá um 

parecer do IGAM para na próxima vez vocês votarem no que realmente tem que ser 

votado. Eu entrei com um pedido de retratação da câmara de vereadores referente a 

agressão eu sofri por um funcionário público. Eu não vi a câmara se manifestar, eu não 

vi uma nota de repúdio da câmara de vereadores. Agora eu digo para vocês, são onze 

vereadores, vocês acham que isso não vai, quando vocês o ano que vem sair para rua 

para puxar a responsabilidade para vocês, cobrar o que a comunidade está cobrando, 

esse servidor ou outro não vai se revoltar? Vai. Porque aconteceu um ato que não tão 

cumprindo e a câmara não se manifestou. Peço para que realmente seja baseado em 

fatos que realmente são concretos para que isso não aconteça conosco. Minha opinião 

não vai mudar, meu posicionamento não vai mudar. Não é com ameaça que o vereador 

vai querer levar em algum lugar, não vai levar a lugar nenhum. Só não repita isso para 

mim mais uma vez, vim aqui usar a tribuna e dizer o que eu acho do senhor. Ver. 

Jocelino – Uma greve legal apoiada por todos os servidores. Ela deve continuar em 

respeito a todos os servidores. Hoje dando uma olhada na lei 687 que fala sobre alguns 

cargos do executivo e me deparei sobre uma lei aprovada nessa casa. Assessor superior, 

são 5 cargos aprovado, mas nós temos 6 cargos. Coordenador de unidade e serviço, são 

salários melhores, foi aprovado 15 nós temos 19. Mais os assistentes de secretaria, são 

salários menores que é um salário como daqueles, até um pouco maior ainda, tanto dos 

técnicos como das auxiliares. Esses tem sobrando na prefeitura. Ganhar pouco ninguém 

quer né e aí fica essa falta de respeito, muitas vezes tirando de um servidor e dando para 

um amigo dos seus. Vamos começar rever esse tipo de situação. Apesar de alguns 

vereadores serem base do governo, mas não estamos aqui para fazer campanha para um 

prefeito, estamos aqui para legislar em favor do povo, precisamos sempre do servidor. 

Independente de vereador, mas como cidadão. Sempre há um servidor que vai acolher. 

E aqui não estou falando mal de algum cargo de confiança, pelo contrário. Só que um 

cargo de confiança quando entra na prefeitura também tem o estatuto. Também deve 

respeitar o servidor. Ele não é mais do que ninguém, pelo contrário, como a maioria dos 

CC que entraram e já passaram para o executivo. Vieram para somar, para colaborar. E 

essa não deve ser a intenção. Ele está ali para cumprir um trabalho, ele tem horário, 

como todos. Assim como os terceirizados dentro do executivo, também devem cumprir 

horário. E aí me refiro a empresa terceirizada dos médicos. Um técnico não tem por 

função, nem o enfermeiro de estar controlando horário de medico, ele não tem que estar 

se justificando com aquele cidadão que chegou antes das 8 da manhã no posto de saúde 

e já é quase 9hr da manhã e o médico ainda não chegou. Não é obrigação dele isso. É 

obrigação do médico, de uma terceirizada que recebe por hora trabalhado, cumprir seu 

papel e seu horário. Aí gastamos mais de 100 mil reais com cartão ponto, e não é um 

cartão ponto porque não sai um recibo ali, não vale de nada. Foi feito como um teste, 

iniciou-se na saúde, depois foi feito uma licitação, está vencendo em maio, ainda não 

funciona. O que era para facilitar só complicou, não funciona em praticamente lugar 

nenhum, essa questão do cartão ponto. E como vamos ressarcir essa questão, 100 mil 

reais gasto com dinheiro público, quem que vai pagar essa conta? É um secretário, 

prefeito? Não. Mais uma vez cai na conta do contribuinte, que fica nesse jogo. Acaba o 

contribuinte não sendo beneficiado, pagando caro por isso, fica essa peleia da gestão 
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também, que fica empurrando, daqui a pouco aditivado contrato de algo que não deu 

certo. E mais uma vez dinheiro público pelo ralo. Assim como em outras situações que 

eu irei trazer com tempo aqui. Horário de médicos, alguns contratos da prefeitura, para 

debatermos aqui na casa. Ver. Leonardo – Saudou todos. Para colaborar com o 

vereador Gugu que me antecedeu. Esse laudo que foi pago para tirar essa insalubridade, 

custou 20 mil reais. Tá, 13 alguma coisa, tinham me falado que era quase 20 mil reais. 

Fazendo uma conta baixa, 64 funcionários que foram tirados a insalubridade, quase que 

cobre dando o abono referente ao que eles iram perder. Acho que seria justo, se tirar dá 

um abono então. No laudo também mal avaliado, que a lei das assistentes fazerem 

concurso para assistente, elas passaram a ser mãe social. Não me lembro de no concurso 

ter essa nomenclatura, mãe social. Não tem cabimento. Temos conhecimento também de 

uma prefeitura, a mesma área tem insalubridade. Comentando com alguns vereadores 

aqui, essa lei para renovar e para fazer essa avaliação todo ano, do prejuízo para o 

município. E a gente estava conversando aqui, podemos entrar com um anteprojeto, 

vereadores concordam podemos entrar em conjunto? Para essa avaliação seja feita a 

cada cinco anos, não menos que isso. Porque isso além de dar um prejuízo, tem 

interpretação de um ano de um jeito e outro ano de um outro jeito. Vou convidar os 

colegas vereadores para entrarmos com esse anteprojeto, para ser feita essa avaliação a 

cada 5 anos, nada mais justo tanto parta o contribuinte, ou 10, lei federal, é até 10 anos. 

Sou favorável para que esses funcionários retomem o seu direito. Ver. Paulo – Com 

grande pesar que eu vejo a história do nosso município no que se refere a vida pública 

do servidor público, sendo tirado direitos. Gostaria muito que fizesse uma reforma 

administrativa se fosse, mas que chamasse a classe trabalhadora, representada pelo 

sindicato e fizesse algo que respeitasse o servidor público no que se diz respeito a seus 

padrões. Meu padrão é sete, cinco padrões já estão ganhando um salário mínimo. Entrei 

aqui ganhando três salários, em 1994 no primeiro concurso do município. Hoje passei 

para 1300 reais. Tudo bem, existe um plano de carreira que me contempla hoje um 

salário bem maior, cinco vezes mais que isso. Porque eu tenho uma função gratificada 

que eu exerci dentro das atribuições e competências a qual eu tive durante um período 

que fui nomeado. Mas isso é algo que ainda está salvo, senão hoje eu teria praticamente 

um salário mínimo. O servidor tem que ser respeitado na sua totalidade, tirar direitos é 

covardia, principalmente por decreto. Se ainda viesse para dentro dessa casa, onde foi 

aprovado por 9 vereadores na época, a nossa lei orgânica, nosso regimento interno, que 

a lei 88 do nosso estatuto fosse votada, assim como a 687, 685, 677, tudo referente ao 

servidor público. Tivesse vindo para essa casa, para ser apreciado pelos onze vereadores, 

respeitando a opinião do povo. O direito de greve é pautado na constituição do Brasil, 

os colegas se sentiram lesados e peço encarecidamente e com muito respeito pela 

prefeita, que avalie e revogue esse decreto. Pedindo para que haja uma sensibilidade e 

respeito para aquele que trabalha em prol de um todo. Boa noite.  

Ver. José Rosales – Saudou todos. Eu quero dizer para o vereador Alex que as pessoas 

não podem ter a memória curta. Eu assumi essa casa e eu estava de suplente de vereador 

e tenho orgulho de estar aqui defendendo os direitos da população. O vereador esqueceu 

que ele só assumiu aqui também, que ele era suplente, e o vereador Luciano Brandão foi 

para a Corsan, assumiu um cargo e aí ele assumiu a titularidade de vereador. Eu não 

vejo nenhum demérito em tu ser suplente de vereador, até porque o vereador que está 

aqui nessa casa, é o titular e ele tem o voto igual qualquer um. Acho que primeiro tem 

que ser respeitado cada vereador que atua nesta casa. Eu não vim aqui mais uma vez, 

como ele falou, pedir retratação. Eu encaminhei sim uma moção de repudio que foi 

aprovada pelos colegas vereadores. E eu agradeço o voto de cada um porque nós temos 

que nos respeitar, não adianta virmos aqui dizer que nós temos que respeitar os 
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funcionários públicos, se nós não nos damos respeito aqui dentro da nossa casa, que é a 

casa do povo. Ele desconhece a minha vida, poucas vezes conversei com esse cidadão. 

Cada um tem o seu entendimento e não adianta vir aqui dizer que o IGAM deu um 

parecer, porque nós temos decisões do STF, que é maior que o IGAM. Então não 

adianta, se eu chegar ali e pedir um parecer para o IGAM, como já teve parecer nessa 

casa e que foi derrubado. E a própria constituição federal nos assegura, o nosso direito. 

Mas nós temos que agir com respeito a cada vereador. Porque essa mesma constituição, 

ela assegura que essa casa legislativa possa punir o vereador que descumprir com aquilo 

que é permitido. Que é o nosso regimento interno. Eu quero deixar bem claro e não vou 

trazer mais porque isso nós vamos discutir em outras e espero que isso sirva para 

moralizar essa casa. Porque nós temos que discutir os meios políticos, as posições 

políticas. E lembrando mais uma vez, o vereador tem memória curta, porque vem aqui 

dizer que eu não me manifestei quanto a situação dos funcionários públicos. Eu me 

manifestei na tribuna sim, tenho posição, defendo o direito dos trabalhadores e mais, eu 

estive lá apoiando, lá na greve e falei lá e coloquei a minha posição. Não é vereador que 

vai derrubar laudo, é esse encaminhamento que eu defendi desde o começo, um novo 

laudo. E quero dizer aqui porque deve estar gravado, porque o próprio vereador lá na 

frente da prefeitura. Ver. Ildo – Saudou todos. Venho falar um pouco de trabalho, onde 

hoje nós estivemos acompanhando diversos trabalhos aqui no município e eu gostaria 

de começar pela área da educação. Nós estivemos com o vereador Mateus, visitando 

vários colégios e eu fiquei impressionado pelo trabalho da secretaria de educação está 

fazendo aqui no município. Ampliação de salas de aula, enfim. Estivemos lá no Campo 

Salles, eu fiquei olhando aquele colégio, o colégio fechado e eu lembro que era uma 

briga quando eu fui secretário da agricultura, porque aquele campo ali do lado era 

aberto e o gado tecia em cima da quadra, no campo de futebol al, oferecendo risco para 

as crianças. Nós estivemos também hoje no 13 de maio, que uma obra estava parada e 

agora está andando e com certeza logo vai estar pronta. E a secretaria nos garantiu que o 

único colégio que está, se olharmos com bastante dificuldade, é o colégio do Porto Da 

Figueira. Ela garantiu que só vai concluir os trabalhos aqui no Alfredo Amorim, vai ser 

executado aquela obra lá. E também eu gostaria de agradecer ao Jair, secretário de obras, 

que nós acompanhamos ele hoje. Eu tenho que reconhecer que o trabalho dele que está 

sendo feito em várias estradas e, a gente percebe que o trabalho está sendo feito com 

toda essa chuvarada que deu, pouco tem estrada para arrumar. As maquinas a todo vapor 

e nós apresentamos algumas demandas para ele e ele se comprometeu conosco de agora 

nos próximos dias, executar as nossas demandas. Eu gostaria de agradecer também o 

deputado Marcon, pelo uma emenda parlamentar que veio para cá, a questão e uma 

viatura para a polícia civil e também hoje foi entregue uma viatura para a brigada 

militar com recurso próprio do município. E afirmar aqui que até mês de maio o 

deputado Marcon garantiu mais uma viatura aqui para o nosso município. E assim que a 

gente trabalha e esse é o papel do vereador de buscar informação, de prestar serviço 

para a comunidade que cobra com razão. Somos pagos para trabalhar e fazer a diferença 

do nosso município. Desejar um bom feriado de paz com suas famílias que é isso que 

precisamos. Obrigado a todos. 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 trinta minutos. Nada mais havendo 

a tratar, sendo que os discursos de uso da tribuna constam em arquivo digital em anexo, 

foi lavrada a presente ata, que vai assinada pela Presidente e pelo vice-presidente. 
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