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ATA Nº 014/2019 – 11ª SESSÃO ORDINÁRIA – 07/MAIO/2019 – Ao sétimo  dia do 

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

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

legislatura, com a presença de todos vereadores, com exceção do vereador Paulo Vargas.  

Nesse momento a Presidente Mateus Marcon, deu início aos trabalhos às dezesseis 

horas SORTEIO: COMUNICAÇÕES DE LIDERANÇAS: PT/ PTB / PPRB / PDT / 

MDB. GRANDE EXPEDIENTE: Ver. Alexsandro Ávila / Ver. Rodrigo Aveiro / Ver. 

Leonardo Vieira / Ver. Mateus Marcon / Ver. Antônio Alves / Ver. Paulo Vargas / Ver. 

Ildo Maciel da Luz / Ver. Guilherme Mota /Ver. Renato Machado / Ver. José Rosales e 

Ver. Jocelino Rodrigues. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Ver. Paulo Vargas / Ver. 

Jocelino Rodrigues / Ver. Antônio Alves / Ver. Leonardo Vieira / Ver. José Rosales / Ver. 

Ildo Maciel da Luz / Ver. Guilherme Mota / Ver. Mateus Marcon / Ver. Rodrigo Aveiro / 

Ver. Renato Machado e Ver. Alexsandro Ávila. EXPEDIENTE:  Foi feita a leitura do 

Boletim nº 014/19. Ver. Jose Rosales - Solicitou a inclusão de três Requerimentos. 1º - 

Que o Projeto de Lei nº 012/2019 do Poder Executivo fosse incluído na Ordem do Dia. 

2º - Que o Projeto de Lei Nº 013/2019 do Poder Executivo fosse incluído na Ordem do 

Dia. 3 º - Que o Projeto de Lei 14/2019 do Poder Executivo fosse incluído na Ordem do 

Dia. Acatados.  Ver. Leonardo – Solicitou a inclusão de um Requerimento para que o 

Projeto de Lei Nº 020/2019 do poder Legislativo fosse incluído na Ordem do dia. 

Acatado. COMUNICAÇÕES DE LIDERANÇAS: Ver. José Rosales – Saudou todos. 

Neste espaço de liderança, a gente vem colocar algumas atividades do nosso partido e 

da administração. Ontem nosso deputado federal, Dionílso Marcon, teve um problema 

de saúde, mas já está se recuperando. Deputado que sempre está aí na luta, ajudando 

nosso municipio, trazendo emendas. Desejamos para ele uma breve recuperação. Quero 

também falar dos 25 anos da Coopan, o qual a 25 anos atrás eu estive lá quando foi 

fundada. São 25 anos de trabalho. Trabalhadores que vem contribuindo bastante para o 

nosso municipio, na produção e principalmente na produção orgânica. É muito bom 

para nós, é um assentamento que está investindo bastante na produção orgânica e 

trazendo dividendos para o nosso municipio. Quero registrar que ontem nós 

conversamos com a empresa Construfácil. É mais um investimento que está chegando 

no nosso municipio. É a empresa que está tocando o loteamento Jardins. Então está 

trazendo mais investimentos e melhorias e com certeza vai alavancar o nosso municipio. 

Cada investimento que vem para o nosso municipio, é importante relatarmos que vem 

para contribuir com o crescimento da nossa cidade. De momento é isso. Obrigado. Ver. 

Renato – Saudou todos. Nós aguardamos ainda o questionamento de semana passada 

em relação ao novo laudo dos servidores que ainda não foi feito. Mais uma vez foi 

passado uma mentira, que seria feito até sexta-feira passada. Devido ao fato de os 

servidores receberem seus salários agora na terça-feira, teve mais surpresas envelopadas 

junto. Para a surpresa dos servidores operários que trabalham no cemitério, também 

perderam 20% de insalubridade. Aquelas pessoas que fazem exumação de cadáver que 

muitas vezes lidam diretamente ali, foi tirado criminalmente mais 20% daqueles 

servidores ali. Isso agora vai aparecer no decorrer da semana. Agora não envolve só os 

servidores da saúde e os servidores da educação, também começa a se prorrogar dentro 

da secretaria de obras, que é a secretaria que é lotado de servidores lá do cemitério de 

Morretes e Berto Círio e aqui do Caju. Deve aparecer durante a semana mais pessoas 

prejudicadas pela irresponsabilidade desse laudo que foi feito. Imagina, um cara que 

desmancha um ser humano para fazer uma exumação, quem já presenciou isso sabe o 

que eu estou falando, perde o risco em 20%, então não vai existir insalubridade em 

Santa Rita. Vai ser preciso o que para ter 40% de insalubridade? Espero que o poder 

executivo crie vergonha e tenha responsabilidade de rever não só o laudo dos servidores 
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da saúde e da educação, mas também da secretaria de obras. Deve ter mais gente lesada 

aí tem que ficar lá para não ser perseguido depois. Mas nós estamos aqui para tornar 

público todos os fatos acontecidos e mostrar para as pessoas a verdade. E a verdade é 

essa. Ainda não fizeram o laudo e agora aparece mais categorias de servidores também 

sendo prejudicados por esse laudo fraudulento, porque se não fosse fraudulento eles iam 

negar fazer outro e vão fazer porque foi de forma irregular. A bancada do PTB está 

repudiando mais uma vez essa atitude irresponsável do poder executivo com os 

servidores públicos. Continuamos na batalha, a greve dos professores continua e talvez 

se for necessário, tenha certeza que as coisas vão se ampliar. Não é tirando direito dos 

trabalhadores que vai melhorar o atendimento na cidade. Quero deixar em nome da 

bancada o nosso repudio a essas atitudes contra os servidores de Nova Santa Rita. 

GRANDE EXPEDIENTE: Destinado para homenagens ao “Dia das Mães”. Ver. 

Leonardo – Saudou todos. Gostaria de parabenizar o colega Lebrão pela indicação justa 

em homenagem as mães. Porque se tem dois nomes que eu faço referência, o primeiro é 

Deus e o segundo é mãe. Deus é origem de tudo e a mãe é o nosso porto seguro. Desde 

pequenos corremos para os braços da mãe, quando acontece alguma coisa, quando fica 

doente, depois vem a adolescência, vem aquela fase do namoro. Primeira pessoa que a 

gente corre quando se decepciona no amor é a mãe. Gostaria de compartilhar um 

pequeno texto: “Ser mãe. A missão em ser mãe quase sempre começa com algum medo 

de enjoo, azia, seguido de desejo por comidas estranhas. Aumento de peso, dores na 

coluna, emoções a flor da pele. Arrumação de travesseiros e almofadas na cama para 

acomodar melhor a sua barriga. Mãe não é apenas aquela que gera, tem mãe que adota, 

tem mãe que cria, mas uma coisa é fato, depois que uma mulher se torna mãe, ela nunca 

mais será a mesma. Mãe é a primeira a dar condições para seus filhos viverem bem. 

Mãe é aquela que ama antes de ser amada, é aquela que atende antes de ser chamada, é 

aquela que beija antes de ser beijada. É aquela que corre para o abraço esquecendo do 

cansaço. Só uma mãe é capaz de doar, de perdoar, de compreender, de aceitar e não 

julgar. Ser mãe é ser feliz somente por ser mãe. Ser mãe é ser amor e amor que ninguém 

esquece. Ser mãe é ser mãe.” Parabéns à todas vocês. Que no domingo todos aqueles 

que ainda tem a sua mãe, que possam chegar, se reunir com os irmãos e dar um abraço 

forte em todas as mães, porque como eu disse, mãe é o nosso porto seguro. Feliz dia das 

mães a todas vocês. Ver. Alex – Saudou todos. Hoje eu tenho a grande honra de dar uma 

saudação especial a todas as mães. Em especial, a minha mãe. Que continua firme do 

meu lado, na alegria e na tristeza, está sempre do meu lado. E eu posso dizer para vocês 

que eu tenho outra guerreira, a minha esposa. Nesse dia tão especial, com essas duas 

mulheres que eu tenho na minha vida, posso dizer para vocês, a grande importância que 

tem o amor de uma mãe. A minha mãe não mede limites para me dar carinho, orientação, 

e é a melhor orientação que qualquer um pode ter. O filho que tem hoje a mãe do seu 

lado, valorize. Porque esse é o valor mais verdadeiro que tem no mundo, é o amor da 

mãe. E eu graças a Deus agradeço todo dia por ter a minha mãe do meu lado. Às vezes a 

gente fica brabo com a mãe, às vezes fica uma semana, um mês sem falar com a mãe, é 

o maior prejuízo que vocês, hoje tendo a mãe de vocês viva, podem ter. Porque aquele 

sentimento é o maior verdadeiro que Deus botou no mundo, deu a vida e hoje com 

certeza ela dá a melhor orientação, o melhor caminho. Porque esse(a) filho(a) com 

certeza vai dar a sua vida e tenho certeza que a minha mãe também dá a vida dela para 

me mostrar o melhor caminho. Eu tenho muito para agradecer de coração a Deus por ter 

a minha mãe do meu lado, a minha esposa e digo para vocês, agradem, beijem a sua 

mãe nesse domingo porque é a joia mais preciosa que nós filhos temos. Passem o 

domingo com a sua mãe, com alegria, com ternura e com muita paz, porque esse dia 

com certeza vai ser inesquecível na vida dela e na vida de vocês. Um abraço a todos. 
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Ver. Antônio – Saudou todos. É uma alegria para eu ter essa oportunidade de fazer 

minha singela homenagem a todas as mães aqui presentes. A gente lendo as histórias 

bíblicas, vemos desde o princípio as proezas que as mães faziam em defesa dos seus 

filhos. Quando Faraó decretou uma lei para matar todas as primogênitas, os filhos dos 

judeus, a Joquebebe mãe de Moises, ela conseguiu esconder seu filho por meses e 

depois ela viu que não tinha mais condições por causa do choro da criança e a 

perseguição era para exterminar todos os machos e ela fez um cesto e soltou no rio Nilo 

e foi uma forma que ela conseguiu salvar seu filho e depois foi libertador do povo de 

Israel. Vemos que as mulheres fazem proezas e quando a gente é pequeno, como disse o 

vereador Leonardo, qualquer coisa que nos sentimos prejudicados corremos para a mãe. 

Eu vejo que até hoje né. Precisou de um remédio, precisou de qualquer coisa a gente 

corre na esposa, os filhos correm na mãe, independentemente da idade. Quero 

parabenizar todas as mães, que seja um dia muito feliz para vocês, que Deus de graça a 

cada uma de vocês que tem esse dom, esse carinho especial para lidar conosco. Boa 

noite. Ver. Guilherme – Saudou todos. Sabe aquela pessoa que nunca te abandona, 

aquela pessoa que está sempre do teu lado, não importa o que tu faças, essa pessoa é tua 

mãe. A importância da humanidade, aliás, a existência da humanidade ela se dá através 

de mães. Se não existissem mães, não existira nada. A mãe é aquela que ensina, é aquela 

que aconselha, é aquela que é tua companhia. E muitas vezes, quando todos viraram de 

costa para ti, aquela quando tu olhas para o lado está com a mão estendida. Quem aqui 

na juventude, depois de amadurecer, de ganhar experiência, sabedoria que somente os 

anos de vida podem dar. Não parou um dia antes de dormir, com a cabeça no travesseiro 

e pensou: quantas noites eu fiz a minha mãe ficar acordada, quando eu cheguei tarde de 

uma festa, quando ela recebeu um bilhete da escola ou quando eu não dei boa noite, eu 

não pedi a benção. Isso faz a gente pensar de como é importante estar perto da mãe 

quando ela está junto de nós e quando ela está aqui. Mas a vida ela é muito sábia e 

quando o processo natural dela não se inverte, todos nós teremos a oportunidade de 

fazer aquilo que talvez seja mais honroso, que é inverter os papéis. Chega um momento 

da nossa vida que a gente tem que cuidar da nossa mãe. A gente pode fugir de tudo, 

menos do tempo e da idade. E está em cada um de nós, aceitar ou não esse desafio, essa 

missão que foi dada tão honrosamente a nós, que é um privilégio único e exclusivo das 

mães. Vamos fazer o máximo, jamais vamos conseguir ser para nossa mãe aquilo que 

ela foi para nós. Mas a certeza de tu poder enquanto ela existir, olhar para ela, ter o 

sorriso da sua mãe, o abraço da sua mãe, a, ela jamais vai morrer, ela vai viver no 

coração de cada um. Um feliz dia das mães a todas as mães presentes e que Deus 

abençoe todo povo de Santa Rita. Muito obrigado. Ver. José Rosales – É um prazer em 

nome da bancada do PT estar fazendo essa homenagem ao dia das mães. Eu já não 

tenho a minha, mas tenho certeza que ela onde estiver, vai estar ouvindo está 

homenagem pelo seu dia. Eu quero desejar um feliz dia das mães a todas e vou falar 

uma poesia do Jaime Caetano Braun, que é Mãe Crioula. “Mãe crioula do Rio Grande 

Sacrossanta criatura, Olho-d'água de ternura Na velha várzea pampeana, não há rincão 

de alma humana, onde não se erga um altar Somente pra te adorar Como Deusa e 

soberana. Mãe crioula do Rio Grande, Legenda de mil amores, Campo bordado de 

flores, delicadas, sem espinhos Sombra amiga dos caminhos, és o sagrado reduto onde o 

xiru, por mais bruto, aprende a beber carinhos! Mãe do piazito dos ranchos o desamparo 

da sorte desses que rolam sem norte pelos atalhos da vida; Mãe que embala comovida O 

amado filho campeiro, rezando à luz do candeeiro pra que ele cresça em seguida. Mãe 

do gaudério sem lei que um dia se foi embora; Mãe santa e buena que chora Antes do 

filho partir; Mãe que não sabe pedir por ter medo de magoar; Mãe que de tanto chorar 

Desaprendeu de sorrir. Mãe do pobre peão de estância Miserável dos galpões. O paria 
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das solidões Maltrapilho, analfabeto; Mãe que sob humilde teto pressente o trote do 

pingo, do filho que vem, domingo, trazer-lhe um pouco de afeto. Mãe da chinoca 

inocente que enfrentando um mundo novo um dia caiu no povo Pialada por sorte à-toa; 

Mãe Divina, sempre boa, que lá ficaste sozinha rezando pela chininha, pois a mãe 

sempre perdoa. Mãe dos tauras que morreram em peleias de outras eras; Mãe que ao 

cruzar nas taperas sente que o peito se inflama, porque sofre o mesmo drama que 

alguma outra mãe sofreu E recolhida ao seu eu em lágrimas se derramo. Mãe que sofre 

ouvindo guacho Rinchando, de tardezinha, como a chamar a mãezinha num triste e 

longo estribilho, por ver no pobre potrilho O pesar grande e profundo do filho sem mãe 

no mundo que o possa tratar de filho. Mãe gaúcha incomparável, Rainha do Céu azul 

Mãe do Rio Grande do Sul, Mãe do centauro charrua, nem estrelas, nem a Lua, jamais 

te igualam no brilho quando a sentença meu filho Entre teus lábios flutuam. Por isso é 

que, reverente, Santa mãezinha querida, Fonte de amor e de vida Sacrificada aos 

deveres, sinto o maior dos prazeres ao beijar-te, Anjo Bendito, Pois em ti eu beijo 

contrito O mais sagrado dos seres.”. Feliz dia das mães. 

ORDEM DO DIA: PROCESSO Nº 091/19:PROJ.  LEI   Nº 001/19   –   Inclui  § 1º  

e   § 2º ao art. 40; renomeia o parágrafo único para § 1º, alterando-se sua redação 

original e inclui o § 2º, § 3º, § 4º, § 5º ao art. 49; altera o art. 53 e inclui parágrafo único; 

todos da Lei Municipal nº 209/1995, que dispõe sobre o Código de Posturas do 

Munícipio e dá outras providências. Em discussão: Ver. Rodrigo – Em relação a esse 

projeto, é um projeto que acredito de tamanha importância para o municipio. Porque é 

só aqui na nossa cidade a gente vê muitas vezes o descaso em relação do proprietário do 

seu próprio terreno não limpar nem sua própria calçada. Onde o pedestre tem que 

trafegar no meio da pista, assim ficando vulnerável a um acidente ou então tem que 

caminhar no meio do mato, podendo ser picado por uma cobra. Onde o terreno do meu 

vizinho, ou de qualquer um de vocês, pode deixar uma capoeira onde pode criar aranha, 

ratos, mosquitos, inúmeros insetos peçonhentos. Esse projeto visa com que tenha uma 

fiscalização mais rígida no municipio. Que o poder executivo crie uma forma de 

fiscalizar, cobrar, notificar, e se não fizer, sim, multar aquela pessoa. Porque eu mês a 

mês, de 15 em 15 dias pego a minha máquina, vou lá e corto a grama, mantenho meu 

pátio limpo. Assim eu quero que meus vizinhos também sejam. A gente vai numa cidade 

do interior aqui bem próxima, todo mundo tem uma cultura de limpar, não colocar lixo 

em cima da calçada, resto de madeiras, resto de obras. Se eu faço uma obra na minha 

casa eu tiro o entulho, descarto no devido lugar. Mas eu vejo, tenho fotos, relatos que o 

pessoal coloca sofá, fogão, geladeira na calçada, no meio da rua. E não estão nem aí e 

ninguém fiscaliza nada. Eu acho uma grande imprudência dos vereadores ir contra um 

projeto desse que beneficia tanto o nosso municipio e o meu parecer com certeza foi 

favorável. Ver. Jocelino – Está na hora colegas vereadores de mostrar que essa casa ela 

é realmente um poder legislativo. Todos os vereadores já fizeram vários pedidos para o 

executivo regulamentar esse tipo de lei e não foi feito. Sobre inconstitucionalidade, eu 

tenho inúmeros projetos, inclusive alguns meus foram aprovados pelo executivo e que 

são projetos inconstitucional. Aqui não quero desmerecer o parecer jurídico, não quero 

desmerecer a comissão, mas nós aqui temos autonomia hoje de derrubar o parecer, botar 

o projeto a votação para poder justificar e também o fiscal te ruma ferramenta de 

trabalho para poder não só notificar, mas também multar aquele cidadão que não cuida 

do seu imóvel. O meu voto é contra o parecer da comissão e eu sou favorável ao projeto. 

Ver. José Rosales – Nós não somos contra o projeto, eu acho que. Quero parabenizar o 

vereador Pedal pela fala dele e a gente concorda que é preciso sim regularizar, agora, na 

comissão de constituição e justiça, não é uma apreciação política, é uma apreciação 

jurídica. Portanto, o nosso parecer é com base jurídica. Tanto é que quando o projeto 



 
 
ATA 010/2019                                                                                                                                                                                                                                                                      5/10 

chegou na comissão, eu coloquei para os vereadores que compunham a comissão de que 

no meu entendimento seria desfavorável o parecer. Mas que, sugeria que nós 

encaminhássemos para o parecer jurídico. Portanto, tem o parecer da nossa procuradora 

da casa, tem o parecer do IGAM e com base nesses fatos, eu sou a favor do parecer. Ver. 

Guilherme – A nossa função enquanto legisladores e membro da comissão de 

constituição de justiça a qual também faço parte, no primeiro momento dar um parecer 

técnico ao projeto. Esse projeto do ponto de vista técnico, ele interfere na independência 

dos poderes. Seria o mesmo que a prefeita querer através de um projeto de lei, legislar 

sobre o número de vereadores, as regras internas desta casa. Nossa constituição protege 

os poderes de maneira que nenhum dos poderes possa intervir na sua organização 

administrativa. Pois bem, a não ser o legislativo que n]ao propõe, ele apenas aprecia. 

Mas senhor presidente, esse projeto com a emenda que o vereador Pedal colocou, que é 

uma emenda muito boa, pois a redação inicial tinha taxas que eu considero muito altas 

para a população pagar, mas o senhor suprimindo o parágrafo terceiro do projeto que é 

uma emenda que vamos apreciar, o projeto acredito que fica de bom tom. E a CCJ ela 

dá o relatório, ali o voto é técnico. Na CCJ meu voto foi desfavorável. Porque temos 

que analisar a matéria enquanto o princípio da legalidade. O plenário ele é político e 

aqui no plenário cada vereador pode se dirigir, pode votar de maneira como a sua 

consciência acha melhor. Evidentemente que um projeto que tenha parecer negativo da 

CCJ, pode na justiça através de uma ação direta de inconstitucionalidade ser rejeitado 

por associação de moradores e sociedade organizada. Mas o que eu quero deixar bem 

claro é que são dois momentos: o relatório é técnico, o voto do plenário é político.   

Pedido de Vistas. Acatado. PROCESSO Nº 223/19: PROJ.  LEI Nº 006/19 –   

Denomina as ruas “D”, “G”, “H”, “I”, “J”, “K” e “L” do Loteamento Bela Vista, Centro, 

como ruas José de Alencar, Mário Quintana, Darci José Finger, Érico Veríssimo, 

Monteiro Lobato, Pastor Lauro e Olavo Bilac. Aprovado por nove votos favoráveis. 

PROCESSO Nº 248/19:PROJ.  LEI Nº 004/19   –   Dá   nome   de “Praça Recanto do 

Sol” à praça situada no Loteamento Recanto do Sol e dá outras providências. Aprovado 

por nove votos favoráveis. PROCESSO Nº 287/19: PROJ.  LEI Nº 007/19 –   

Denomina oficialmente a Rua Miguel Oresko. Aprovado por nove votos favoráveis. 

PROCESSO Nº 620/2019: PROJ. DE LEI Nº 020/2019 – Altera a Lei 959/2010, 

especificamente os coeficientes e padrões no plano de cargos efetivos e comissionados 

(cargo de confiança) e dá outras providências. Aprovado por nove votos favoráveis. 

PROCESSO Nº 617/2019: PROJ. DE LEI Nº 014/2019 – Concede revisão geral na 

remuneração dos servidores públicos municipais. Em discussão: Ver. Jocelino – Isso 

não é um aumento para os servidores, é somente uma reposição. E o valor diferente 

daquilo publicado uns dias atrás que foi de 8,5 para acalmar os ânimos da greve e outras 

coisas. Segue o índice GPM de 8,64. Uma reposição salarial. Ver. Renato – Esse é o 

GPM de maio até abril desse ano, que no desespero que o executivo teve com a pressão 

da greve dos servidores, anunciou 8,25. Portanto, não é 8,25 é 8,64 a correção do IGPM 

que não tem anda por parte de reajuste, só perda salarial. Vai ter um reajuste para os 

servidores da câmara, que siga de exemplo para estender a todo executivo. Os 

funcionários da câmara terão uma diferença. É pequena, mas é sinal de reconhecimento. 

Ver. Renato – O valor é pequeno, mas o gesto é importante. O presidente está de 

parabéns por reconhecer o trabalho dos servidores, mesmo nós sabendo que 1.36 para 

arredondar 10%, acredito que os servidores, seria um pequeno reconhecimento, mas 

ficariam gratos por receber 1.36 a mais, formalizando 10% redondo no aumento dos 

servidores dessa casa. Vereadores não estão incluso nisso viu. Ver. Jocelino – Senhor 

presidente, lhe parabenizando por esse aumento como diz o vereador Renato. Parece ser 

um aumento muito pequeno. Gostaria só de relembrar que ano passado os servidores do 
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executivo receberam 1.89 e disseram que estava bom, então aparentemente 1.36 é 

pequeno, mas é quase a porcentagem que o servidor ganhou ano passado de 

remuneração no seu IGPM. Parabenizo por esse reconhecimento aos servidores da casa.  

Aprovado por nove votos favoráveis. PROCESSO Nº 616/2019: PROJ. DE LEI Nº 

013/2019 – Define a política tarifária do sistema de Transporte Coletivo por ônibus de 

Nova Santa Rita, altera incisos I e II do Art. 8º da Lei 1436/2018, estabelece critérios de 

qualidade e produtividade na operação dos serviços. Em discussão: Ver. Jocelino – Sou 

desfavorável ao projeto. Um projeto que entrou ontem na casa, um projeto que fala 

sobre transporte público, incluiu valores e entre tantas outras coisas que liga o 

transporte público, não poderia eu receber hoje o projeto, não tive nem tempo de ler 

hoje. A gente sabe que está a verdadeira porcaria o transporte público, não melhorou em 

nada e já paguei o pato por isso. Então me nego a votar num projeto do qual não foi 

discutido com a comunidade, não tivemos uma audiência sobre isso e aí ele chega aos 

45 do segundo tempo como urgente sem discussão. Já foi feito várias coisas pelo 

executivo para salvar essa empresa e não poderá ser salva com dinheiro público. A 

empresa tem que se sustentar e oferecer qualidade e um serviço bom para a comunidade. 

Ver. Alex – Hoje mais uma vez entra a toque de caixa. A poucos dias a câmara foi um 

alvo, onde o usuário do transporte público, onde a prefeita mandou um decreto tento um 

reajuste nessa tarifa e hoje manda para essa casa um projeto totalmente sem clareza. 

Uma empresa que nem fez ainda a licitação, de urgência ainda. Peço para os vereadores 

votar com consciência, que vote contrário a esse projeto. Mais uma vez a toque de caixa 

estão querendo assaltar o usuário do transporte público. Preste bem atenção, depois não 

tem justificativa, peço o apoio de vocês como tenho certeza que o usuário do transporte 

também está clamando para que tenha mais clareza, que tenha discussão junto com a 

comunidade, uma audiência pública para ver realmente se isso aqui tem fundamento. 

Ver. Renato – Todos sabem que essa empresa teve o contrato de seis meses prorrogado 

para mais seis, deve estar vencendo em junho ou julho. Essa sempre já ganhou aumento 

de passagem no municipio, que eu considero de forma irregular, gasto naquele momento 

mais de 200 mil reais com a empresa La Salle para fazer uma avaliação dos valores. 

Posteriormente veio um projeto para essa casa, isentando ISSQN, não pagam nada para 

trabalhar no municipio. Me surpreende que tanto benefício estão dando para essa 

empresa. Porque aquele que tem uma van escolar, que trabalha de dia para comer de 

noite, aquele não tem isenção nenhuma. Esses caras ganharam aumento num contrato 

emergencial, ganharam isenção se ISSQN e agora várias alterações na lei e acima de 

tudo não tiveram dignidade junto com o responsável pelo transporte do municipio, vim 

nessa casa explicar o projeto para os vereadores. É muito fácil largar um foguete em 

cima da mesa, um projeto de lei, para que nós tomemos uma decisão que não foi 

discutida, nem pelo executivo nem conosco aqui e nem com a empresa. Projeto entrou 

ontem de tarde, alguns vereadores nem tomaram conhecimento do projeto ainda. Meu 

voto é contrário a esse tipo de ação.   Aprovado por oito a uns votos favoráveis. 

PROCESSO Nº 615/2019: PROJ. DE LEI Nº 012/2019 – Cria vaga no quadro geral 

de provimento efetivo do Executivo Municipal da Lei Nº 687/04. Aprovado por nove 

votos favoráveis. INDICAÇÕES: Ver. Jose Rosales - No sentido de que a secretaria 

competente efetue a colocação de placas de identificação com os nomes das ruas, onde 

estas não existem, no bairro Morretes. Aprovada por 9 X 0. No sentido de que a 

secretaria competente efetue a colocação de placas de identificação com os nomes das 

ruas, onde estas não existem, no bairro Floresta. Aprovada por 9 x 0. Ver. Leonardo - 

No sentido de que a secretaria competente analise a viabilidade de implantação de 

assentos especiais para pessoas obesas nas repartições públicas do Município. Aprovada 

por 9 X 0. No sentido de que a secretaria competente analise a possibilidade da 
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contratação de psicopedagogas para atendimento da rede escolar. Aprovada por 9 X 0. 

Ver. Paulo -No sentido de que a secretaria competente efetue a reserva de espaço para 

criação de memorial para exposição de troféus, medalhas e objetos do atleta Orlei 

Nunes, na Academia Municipal de Saúde que leva o seu nome. Aprovada por 9 X0. No 

sentido de que a secretaria competente efetue a construção de abrigos nos pontos de táxi 

do Município. Aprovada por 9 X 0. Ver. Ildo - No sentido de que a secretaria 

competente efetue a pintura no asfalto do sinal “PARE” na Rua Juvenal Machado com a 

Rua Dr. Lourenço Záccaro. Aprovada por 9 X 0. No sentido de que a secretaria 

competente efetue o recapeamento da Rua Lourenço Záccaro, entre a Rua Hélio Fraga e 

Rua Juvenal Machado. Aprovada por 9 X 0. Ver. Rodrigo - No sentido de que a 

secretaria competente efetue a colocação de PAVS nas ruas “E”, “B” e “C” do 

Loteamento Maria José, bairro Caju. Aprovada por 9 X 0. No sentido de que a RGE Sul 

efetue a troca de todos os postes do Município que estão com tala de proteção. E que 

realize a troca do transformador atual por um que tenha maior capacidade, na Rua da 

Igreja, bairro Berto Círio. Aprovada por 9 X 0. Ver. Jocelino - No sentido de que a 

secretaria competente efetue a instalação de redutores de velocidade (tachões) na Av. 

Santa Rita, entre o Restaurante Augusto’s Bar e o posto de combustível. Aprovada por 9 

X 0. Ver. Antônio - No sentido de que a secretaria competente efetue a instalação de 

uma parada de ônibus na Rua Volta Grande, esquina com a Rua Vasconcelos Jardim, 

bairro Vasconcelos Jardim. Aprovada por 9 X 0. Ver. Renato - No sentido de que a 

secretaria competente efetue o conserto do asfalto junto aos trilhos do trem, na Av. 

Getúlio Vargas, sentido bairro/Centro, bairro Vasconcelos Jardim. Aprovada por 9 X 0. 

Ver. Alexandro - No sentido de que a secretaria competente efetue a implantação de uma 

creche municipal no bairro Sanga Funda. Aprovada por 9 X 0. MOÇÃO: Ver. Leonardo:  

Nº 004/2019:Manifestando apoio aos aprovados nos concursos da Brigada Militar e 

Bombeiros de 2017. Aprovada por 9 X 0. 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 2ª 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 2ª 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 2ª pauta. EXPLCAÇÕES PESSOAIS: 

Ver. Jocelino – Queria falar sobre a questão do transporte público. Temos alterações no 

projeto, fala sobre a média de ano das empresas ali que passou se não me engano de 12 

para 15 anos, a média dos ônibus. Essa situação é um problema que já vem a três anos 

discutindo e meu posicionamento, como disse outros vereadores, até pode ter coisas 

boas naquele projeto, mas sem discutir com a comunidade não há como aprovar um 

projeto assim. Mais de um ano que falamos do transporte público e não foi resolvido. 

Esperamos uma licitação e ainda não saiu essa solicitação e gasta-se dinheiro, contrata-

se cargos. Temos três fiscais na prefeitura, temos coordenador de transporte e ainda o 

problema não foi resolvido. Por esse ponto fui desfavorável ao projeto. Senhor 

presidente, quero deixar como uma indicação um projeto, na verdade é um decreto, da 

mesa, um decreto que cabe ao presidente. O projeto já vem de outras câmaras que é o 

projeto “Luz, câmara, ação”. Vamos aproveitar o data show da câmara e esse decreto, 

tem como finalidade de trazer as escolas municipais para dentro da câmara, para que 

eles passem a ver filmes que falam sobre artes, cultura e acaba disponibilizando a 

câmara de vereadores para as escolas municipais, para os professores da rede pública 

vim aqui e apresentar o seu trabalho. Seria um cinema cultural. Deixo essa indicação 

desse projeto, foi muito valido em outros municípios. Um projeto muito bom que vem 
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dando certo, que será uma maneira de trazer tanto o adolescente como a criança, quanto 

a educação aqui para dentro da câmara, ver os trabalhos e também um espaço público a 

qual hoje não é disponibilizado nas escolas, mas o espaço é público. Ele vem atender 

uma necessidade que hoje muito professor, principalmente de história, dentro das suas 

matérias, ter um data show, hoje não está disponível na escola, mas terá aqui na câmara 

um espaço durante o dia liberado. Seria um cinema para as crianças, até mesmo para as 

creches. Para encerrar, quero deixar parabéns a todas as mães, aproveitem, zelem pela 

mulher que deu a luz e mãe não é só quem dá a luz, quem adota também é mãe. Eu sou 

filho adotivo e conheço a minha mãe biológica e digo com certeza a minha mãe adotiva 

está e sempre foi muito mais mãe, do que aquela que me deu à luz. Não só os parabéns, 

mas meu respeito a todas as mulheres. Parabéns para os anjos da guarda chamados de 

mãe. Ver. Rodrigo – Quero agradecer a participação de todos e desejar um feliz dia das 

mães. Domingo um dia especial para todos. Para mim sempre foi uma data difícil. Lá 

em casa somos entre 6 irmãos, quando eu tinha 13 anos minha mãe saiu de casa e fui 

criado pelo meu pai e também fui mãe dos meus irmãos menores. Também ajudei a 

cuidar deles, dar banho, fazer comida, limpar a casa e nem por isso deixei de ser homem 

e nem deixei de amar minha mãe pelo erro. Acho que as familias não são só alegrias, 

também temos muitas cicatrizes. Hoje sou um cara muito feliz porque eu também tenho 

uma sogra que para mim foi uma segunda mãe. Eu convivo com a minha esposa já há 

18 anos, tenho duas filhas, uma de 4 e uma que vai fazer um ano. São minhas maiores 

alegrias, vejo o quanto são importantes para minha esposa que é uma excelente mãe. 

Que de carinho e bastante amo, o importante é nossa presença e o amor, carinho, abraço, 

afeto. Obrigado. Ver. Renato – Parabenizar a Sirlei nossa amiga, a primeira mulher que 

foi homenageada nessa casa com a medalha de honra ao mérito, tive o privilégio de ser 

o autor do projeto com o apoio dos colegas vereadores e hoje essa homenagem ao 

saudoso, grande amigo, um empreendedor, poder ter a oportunidade de mais uma vez 

homenageá-la hoje, então, com essa rua do loteamento Bela Vista, onde aqui os 

homenageados com nome de rua, D, G, H, I, J, K, L, loteamento Bela Vista, onde as 

ruas passarão a se chamar José de Alencar, o solgado José Finger, Érico Veríssimo, 

Monteiro Lobato e o pastor Lauro que eu tive a oportunidade de conhece-lo. Uma 

pessoa da assembleia de Deus, um grande homem que tem uma grande familia no 

municipio e Olavo Bilac. Parabenizar o Mateus pela iniciativa do projeto, é importante 

reconhecer as pessoas que fizeram e muito pela nossa cidade. Hoje uma sessão com 

bastante discussões e aqui na câmara é assim. Não tivemos a oportunidade de avaliar o 

projeto do transporte. Essa empresa está tão amadrinhada em Santa Rita que até abre 

algum tipo de suspeita porque não é possível uma empresa ganhar tantos benefícios da 

cidade. Chama atenção por ganhar isenção de ISSQN, enquanto aquele que tem um 

micro, uma van, que puxa o transporte escolar, não tem nenhum tipo de benefício. 

Estamos aqui para falar e mostrar a verdade. Nós acreditamos que dá para fazer uma 

política sem toma lá dá cá, sem benefícios, porque somos com muita honra a bancada 

do PTB, fazemos oposição nessa casa, votando no que é bom e repudiando o que é ruim. 

Quando essa empresa veio se instalar no municipio, fizeram várias reuniões e 

audiências públicas e agora viram as costas para os vereadores, fazem o que querem, 

aumento a passagem, ganham isenção de impostos e aí tem vereadores nessa casa que se 

calam. Mas nós não nos calamos. Somos representantes dignos do povo. E essa resposta 

vem no fim do nosso contrato que encerra ano que vem como vereador da cidade, para 

ver quem estava com a razão. Ver. Alex – Saudou todos. Eu queria fazer um 

esclarecimento porque fui a secretaria da assiste social e lá a Andrea, a Deia como é 

chamada, me chamou e conversou comigo. E eu queria fazer um esclarecimento, tanto 

na área da saúde, como na área da educação, eu sou um vereador atuante. Eu vou a 
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secretarias, eu converso, eu fiscalizo e eu cobro. Eu queria dizer hoje quando a Deia me 

procurou preocupada com um pronunciamento meu em tribuna cobrando referente a 

casa de acolhimento. Casa das crianças, que foi feita com doações de empresas e hoje 

está sendo destinada a secretaria do meio ambiente, desrespeitando e perdendo a 

credibilidade do nosso municipio. Isso tudo foi encaminhado ao ministério público, mas 

eu queria dizer principalmente para Deia, para os funcionários da secretaria da 

assistência social. Os conselheiros, os funcionários da saúde, os funcionários públicos 

da educação que eu tenho respeito e consideração por cada um deles, quando esse 

vereador cobra, cobra do executivo, porque as pessoas que estão ali trabalhando dão o 

máximo e se vocês acompanharem o empenho deles e hoje a estrutura que a 

administração da, é lamentável. Cada vez que eu fui buscar entendimento na secretaria 

da assistência social, sempre fui bem atendido. Sempre vi os funcionários dando o 

máximo, como também chego no conselho tutelar e vejo os conselheiros preocupados 

com as crianças. Essa semana estive novamente lá na secretaria da assistência social, 

onde conversei com o secretario e ele disse para mim “vereador, já foi alugada uma casa, 

em três meses essa casa no bairro Berto Círio. Ela vai ser reajustada, em três meses 

acredito que conseguimos trazer as crianças para serem acolhidas no nosso municipio”. 

Isso é um trabalho da assistência social, um trabalho do conselho e esse vereador está 

cobrando para que o executivo possa dar mais suporte para que não só as crianças da 

casa amarela, mas que outras crianças, a comunidade que busca atendimento no posto 

de saúde, também tenham o entendimento do executivo e possa dar mais estrutura, mais 

condições de trabalho para que essas pessoas realmente possam ser valorizadas e 

possam desempenhar um trabalho voltado para a comunidade. É de coração, a Miria, ao 

Roque, a Nata, quero dizer para vocês com todo carinho e admiração que eu tenho, eu 

jamais cobrei dos funcionários, eu jamais me direcionei ao secretário da secretaria da 

assistência social. E sim ao executivo que deixou muito a desejar. E chegou nesse ponto 

de o vereador cobrar uma vez, duas, encaminhar ao ministério público para que 

realmente a prefeita pudesse enxergar o descaso que ela estava dando para aqueles 

funcionários que estavam trabalhando para aqueles funcionários do conselho tutelar e 

principalmente para as crianças. Eu queria deixar bem esclarecido aqui essa pauta, que 

eu jamais vou desvalorizar ou vou criticar o funcionário. Porque eu sei a estrutura que 

tem para eles trabalharem. Acho que ficou bem esclarecido e esse vereador continua à 

disposição de qualquer funcionário público, de qualquer secretaria para cobrar 

melhorias para nossa cidade. 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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