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ATA Nº 029/2019 – 25ª SESSÃO ORDINÁRIA – 13/AGOSTO/2019 – Ao decimo 

terceiro dia do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito na sede da Câmara de 

Vereadores de Nova Santa Rita, realizou-se a vigésima quinta Sessão Ordinária, do 

segundo ano da sétima legislatura, com a presença de todos vereadores.  Nesse 

momento o Presidente Mateus Marcon, deu início aos trabalhos às dezesseis horas 

SORTEIO: COMUNICAÇÕES DE LIDERANÇAS: PDT / PRB / MDB / PT / PTB. 

GRANDE EXPEDIENTE: Ver. Mateus Marcon/ Ver. Alexsandro Ávila / Ver. Paulo 

Vargas / Ver. Guilherme Mota / Ver. José Rosales / Ver. Rodrigo Aveiro / Ver. Renato 

Machado / Ver. Antonio Alves /Ver. Jocelino Rodrigues / Ver. Leonardo Vieira e Ver. 

Ildo Maciel da Luz. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Ver. Mateus Marcon / Ver. José 

Rosales / Ver. Ildo Maciel da Luz / Ver. Antonio Alves / Ver. Guilherme Mota / Ver. 

Alexsandro Ávila / Ver. Rodrigo Aveiro / Ver. Renato Machado / Ver. Leonardo Vieira / 

Ver. Paulo Vargas e Ver. Jocelino Rodrigues. EXPEDIENTE:  Foi feita a leitura do 

Boletim nº 029/19.  Vereador Renato solicitou a inclusão de um Pedido de Indicação: 

No sentido que a secretária responsável providencie a reforma geral incluindo o telhado 

da capela do cemitério do Bairro Morretes. Acatado. Dois pedidos de providencias: 1) 

Solicita a secretária competente que efetue a limpeza no valo existente na rua da 

Cerejeira em frente ao nº 480, Bairro Caju. Acatado. 2) No sentido de que a secretaria 

competente realize a pintura do quebra-molas e a faixa de segurança na Av. Getúlio 

Vargas, em frente à Escola Barão de Teresópolis, bairro Morretes. Acatado.  

COMUNICAÇÃO DE LIDERANÇA: Ver. Leonardo Vieira – saudou a todos.  Falou 

que  estava indo pro interior escutando a rádio gaúcha, estava dando a informação do 

lucro do Banrisul no primeiro semestre que fecha quase em 1 bilhão de reais o lucro 

deles um aumento de 29% na arrecadação do banco né, que é a menina dos olhos, mas 

mesmo assim o governo fala em vender. Mas o que lhe chama mais atenção nessa 

arrecadação do governo do estado, não do Banrisul desses 29% que ele cresceu, 80% 

são empréstimos consignados, e destes mesmos empréstimos consignados quase 100% 

desses empréstimos são de servidores estaduais, que estão tendo seus salários atrasados 

e parcelados. Quando visitou a escola barão de Teresópolis teve o relato dos professores 

que falaram que ainda estão recebendo o salário atrasado de 2018, é um absurdo isso, 

estão recebendo o salário de 2018, e hoje o governo começa a pagar salários de até 

R$2.500.00 reais até o dia 9 de setembro e para estar em dia, então a gente vê cresce o 

lucro do banco com o dinheiro do próprio funcionalismo público, ou seja como 

comerciante senti  na pele esse dinheiro que não circula na rua, não se tem o poder de 

compra no mercado de alimentação, na grande maioria das vezes, por que este dinheiro 

já fica lá quando a pessoa recebe no fim do mês essa parcela que nem é salario, é 

parcela do salário então já fica esse dinheiro retido, esse dinheiro que é o poder de 

compra dele e para pagar conta da agua ,luz, telefone a internet enfim é um dinheiro que 

circula menos e com isso não se pensa em gerar empregos para poder ter mais renda 

para colocar o salário em dia. E também outra coisa que incomoda o vereador ele estava 

lendo na internet que a reforma da previdência vai de vento em polpa, beleza, ponto, vai 

passar vamos ter que trabalhar para poder pagar a conta. Mas a reforma tributária está 

tendo empasse entre aqueles que votaram a favor da reforma da previdência então quer 

dizer que a reforma tributária para eles não é importante, nós teremos que trabalhar mais 

para pagar mais impostos para poder banca o que eles estão fazendo lá em cima. 

Vereador acha  muito injusto se tiver uma reforma tributária todos nós vamos pagar 

menos impostos, vai girar mais dinheiro, vai sobra mais dinheiro para se ter mais poder 

de compra os comerciantes vão  poder crescer, as pessoas com  dinheiro na mão vai 

poder adquirir mais coisas, então nós estamos fazendo o caminho inverso, cada vez 

menos dinheiro no bolso de quem trabalha, por que ele sempre diz: não existe dinheiro 
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público, existi dinheiro de um contribuinte que paga o imposto, e o dinheiro não volta 

pra ele. Vamos chega ao absurdo, só uma conta simples um exemplo; se a gente paga 

R$100 reais de imposto esse imposto deveria volta pra gente né, é um dinheiro teu tu 

pago, mas deste dinheiro volta 10 reais quando muito, por isso a coisa não anda, nós 

trabalhamos para paga imposto. E quando é para se ter essa reforma tributária que em 

vez de volta esses 10 reais que volte 50 reais, está se fazendo o caminho inverso, eles 

não acham favorável, está tendo um desconforto em fazer uma reforma tributária sendo 

que as pessoas sentem no bolso o imposto de renda, ICMS, PIS, COFINS tudo é tributo 

tudo sai do bolso dos contribuintes. Essa foi sua colaboração. Ver. Jocelino Rodrigues 

– Saudou a todos. Vereador pegou uma deixa da fala do vereador Leonardo, onde foi  

falado na questão da crise, na questão do Banrisul , o que é estranho no Banrisul é o 

seguinte, não dava tanto lucro assim mas falou em privatizar começou a dar lucro, isso é 

um fato uma realidade os números comprovam isso infelizmente, então hoje ele dá lucro 

sim. E tem essa questão do servidor da segurança, da educação em fim onde todos estão 

com seus salários atrasados, mas nas eleições tinha um candidato que dizia que este 

problema era uma questão de fluxo de caixa, estamos aguardando por que no período 

eleitoral ali onde o Sartori ao longo do seu governo parcelou os salários por conta da 

crise do nosso estado, tivemos que pagar e iremos pagar por longos anos essa conta. 

Quanto a questão do ICM diz que Sartori errou muito em aumentar esse ICM, mas na 

verdade no momento que assumiu o outro governador manteve esta questão. Disseram 

também em vender, que não podia, que não podiam, fizeram uma grande oposição que 

não podia vender algumas estatais como questão a sulgas entre outras. Assumiram o 

governo foi vendido foi aprovado na assembleia legislativa, então não é um problema de 

fluxo de caixa, temos um problema mito serio no Rio grande do sul os números são 

mais elevados ainda, a questão de todos impostos que a gente paga aqui no Rio grande 

do sul que deveria volta 100%, na verdade é 85%, a questão da reforma tributária existe 

um pacto federativo tens que desmembra toda essa questão também. Hoje por exemplo 

a Bahia, Ceara entre outros dos 100% do imposto que pagam, acaba voltando na 

verdade 300% para eles, por que nós aqui da região sul trabalhamos para sustentar os 

projetos socias lá de cima, e isso pesa muito na conta, não vai ter governador que vai 

fazer milagre pelo menos eu não acredito. Isso não é só no governo do MDB, mas nos 

próximos governos também terão problema para governa com essa dívida imensa. Tem 

que ser revista reforma tributária e pacto federativo, para que o estado comece a ter 

investimento para não ficar nessa dependência imensa do governo federal, os 

trabalhadores viramos mendigos do governo federal dependendo de emendas ou seja 

migalhas dos nossos impostos, é um problema muito grave infelizmente que vivemos. 

Vereador falou também da secretaria de educação que que a alguns meses atrás cuidava 

da manutenção das pracinhas das escolas do município, e que hoje está sendo feito pela 

secretaria de obras. Essa foi sua colaboração. Ver. José Rosales – saudou a todos. 

Vereador falou sobre a consulta popular, no qual faz parte do conselho do vale dos sinos, 

onde a verba para o estado nos anos de 2018/2019 foi de R$80 milhões, e este ano o 

governador irá destina a quantia de R$20 milhões. Cerca de R$ 2,2 milhões para o vale 

dos sinos. Falou dos cortes nas áreas da saúde, segurança e educação sem a opinião da 

comunidade. Falou também do atraso da reunião sobre a consulta popular, pois estar em 

cima da data da assembleia regional que acontece agora no próximo dia 21, para serem 

apresentadas as propostas. Lembrou também dos recursos adquiridos através da 

consulta popular onde em 2017/2018 foi adquirida as 15 câmeras de vídeo 

monitoramento que hoje auxiliam a segurança da nossa cidade. Essa foi sua colaboração. 

Ver. Renato Machado – Saudou a todos.  O vereador falou sobre os locais de aluguel 

da administração pública, que chegam a 15 locais entre casas e salas comercias. Falou 
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da negligencia de alguns setores com o pagamento de água e luz, que por atraso 

algumas secretarias importantes estavam com o fornecimento de luz cortada por falta de 

pagamento. Sendo assim prejudicando munícipes que moram em bairros distantes do 

centro que se deslocam para resolver seus problemas e esbarram nesse problema. O 

vereador solicita uma reunião com o secretário Luís Fernando para maiores 

esclarecimentos. Salientou o trabalho e organização da bancada do PTB, que estão 

trabalhando forte bancada essa que é formada por ele,  vereador Paulinho da 

Ambulância e o vereador Alex Ávila, onde já estão se preparando para as próximas 

eleições municipais, que já está próxima, ele espera que todos os partidos estejam se 

organizando igualmente. Vereador questionou também a dívida no transporte público 

dos “os vermelhinhos “, transporte Charqueadense, dívida esta que chega a passar de 

R$ 1 milhão, dívida essa gerada com déficit mensal de R$90 mil reais. Empresa essa 

que teve seu contrato renovado por mais 1 ano por decreto. Vereador ressaltou que 

quando foi contratada essa empresa de ônibus não foi consultada a câmara de 

vereadores, que foi feito uma parceria com a empresa La Salle para ser feito a pesquisa 

no município, onde foi solicitada a contratação da empresa de ônibus. Essa foi sua 

colaboração. GRANDE EXPEDIENTE: Ver. Antônio Alves – saudou a todos. O 

vereador comenta que estava escutando a fala do colega vereador Renato Machado, 

sobre o transporte público do município fala da possibilidade de o transporte ser 

subsidiado, falou também da importância dos vereadores ao analisar a situação do 

transporte na cidade, para não cometer erros que venha a prejudicar os usuários de 

transporte público municipal. Citou do projeto do transporte público que está tramitando 

na câmara, gostaria de uma seria conversa entre todos vereadores para uma melhor 

decisão sobre o mesmo. Essa foi sua colaboração. Ver. Jocelino Rodrigues – saudou a 

todos. Vereador inicia falando do projeto do transporte publica que está tramitando na 

câmara, o vereador salienta que é muito bom a cidade ter um transporte de qualidade 

com ônibus novos mais horários e tudo mais. Lembra também que antes o problema 

maior da empresa Vianova era a segunda roleta, horários e ônibus sucateados, por isso 

motivo foi feito estudo para a contratação de uma empresa nova de transporte, empresa 

essa que não está conseguindo atender a população, reduzindo o número de horários 

sendo assim não atendendo a população. Falou tambem sobre o estudo que foi feito pela 

escola La Salle, estudo esse que foi posto à prova pela equipe de pesquisa do vereador 

Leonardo Vieira realizou gratuitamente a pesquisa, que para o vereador Jocelino ele teve 

uma maior exatidão. Pediu mais conversa com o executivo municipal, que ouçam mais 

os vereadores que são os representantes do povo. Achou errado o tipo de contrato que a 

empresa de transporte fez com o município, contrato esse feito por tempo de serviço. 

Lembrou da lei 866 que pode atrapalhar um novo contrato fazendo assim o dinheiro 

público do município ser mal empenhado nessa empresa de transporte. Falou que a hora 

é de criar e fazer uma melhor infraestrutura para poder acolher os novos moradores da 

cidade. Essa foi sua colaboração. ORDEM DO DIA: REQUERIMENTO: Ver. 

Joselino Rodrigues - No sentido de que seja incluído na Ordem do Dia da Sessão 

Ordinária da presente data o Projeto de Lei 026/19.Acatado. O presidente colocou em 

votação o Requerimento: Aprovado. PROCESSO Nº 1072/19: PROJ. LEI Nº 026/19 

– Altera requisitos para ingresso do Cargo de Técnico em edificações e Técnico em 

Farmácia do anexo III da Lei 687/04. Aprovado por unanimidade. INDICAÇÕES: Ver. 

Alexsandro - No sentido de que a secretaria competente efetue a limpeza do valo no 

decorrer da Rua Alcides Amorim, bairro Porto da Figueira. Aprovada por unanimidade. 

Ver. Jocelino - No sentido de que a secretaria competente efetue o recapeamento na 

Rua Cícero Alfama de Oliveira, Centro. Aprovada por unanimidade. Ver. Guilherme - 

No sentido de que a secretaria competente analise a possibilidade de aumentar o número 
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de fichas de atendimento do posto de saúde de Morretes. Aprovada por unanimidade. 

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 unanimidade. Ver. José Rosales - No sentido de que 

a RGE Sul efetue a extensão de rede de energia elétrica na Rua Sepé Tiarajú, bairro 

Berto Círio. Aprovada por unanimidade. Aprovada por unanimidade. No sentido de que 

a RGE Sul efetue a extensão de rede de energia elétrica na Rua Adalberto Martins 

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

secretaria competente efetue a troca da parada situada na Av. Santa Rita, na curva da 

Vila Machado, sentido Centro/bairro, recolocando-a próximo à entrada do Loteamento 

Lago da Califórnia. Aprovada por unanimidade. No sentido de que a secretaria 

competente efetue a construção de uma parada com cobertura na Estrada dos Bloedow, 

em frente ao nº 3.000, bairro Morretes. Aprovada por unanimidade. Ver. Antonio - No 

sentido de que a secretaria competente efetue reparos no asfalto na Estrada da Pedreira, 

do Posto da Brigada Militar até o nº 120, bairro Pedreira. Aprovada por unanimidade. 

Ver. Rodrigo - No sentido de que a RGE Sul efetue a troca de poste na Rodovia 

Transaçoriana, próximo ao nº 1600. Aprovada por unanimidade. No sentido de que o 

Poder Executivo analise a possível alteração do parágrafo único do art. 115, da Lei nº 

088/1993 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, conforme segue: “o ocupante 

de provimento em Cargo em Comissão, que não seja detentor de cargo efetivo, terá 

direito às licenças previstas nos itens I, II, III e IV deste artigo”. Aprovada por 

unanimidade. Ver. Paulo - No sentido de que a secretaria competente estude a 

viabilidade de implantação de Unidade Básica de Saúde no bairro Califórnia. Aprovada 

por unanimidade. No sentido de que a secretaria competente estude a viabilidade de 

implantação de Unidade Básica de Saúde no bairro Floresta. Aprovada por unanimidade. 

PAUTA: PROCESSO Nº 1200/19: PROJ.  LEI Nº 045/19 – De autoria do Vereador 

Jocelino Rodrigues - Dispõe sobre a obrigatoriedade da empresa concessionária de 

energia elétrica e internet no Município de Nova Santa Rita a retirar gratuitamente 

postes irregulares no Município e dá outras providências. Dada a 1ª pauta. PROCESSO 

Nº 1202/19:PROJ.  LEI Nº 044/19 – De autoria do Vereador Renato Machado - 

Estabelece o agendamento telefônico de consultas médicas para pacientes idosos e/ou 

portadores de deficiência, previamente cadastrados nas unidades de saúde do Município 

de Nova Santa Rita/RS. Dada a 1ª pauta. PROCESSO Nº 1204/19: PROJ. LEI Nº 

032/19   – De autoria do   Poder Executivo - Autoriza o Poder Executivo Municipal a 

abrir Crédito Especial no valor de R$ 100.850,00. Dada a 1ª pauta. PROCESSO Nº 

1155/19: PROJ.  LEI Nº 030/19   –   De autoria do   Poder Executivo - Autoriza a 

inclusão de uma nova ação na Lei nº 1375/17 – PPA, Lei nº 1481/18 – LDO e a abertura 

de Crédito Especial na Lei nº 1491/18 – LOA. Dada a 2ª pauta. PROCESSO Nº 

1158/19: PROJ. LEI Nº 040/19 – De autoria do Vereador Antônio Carlos Alves - 

Dispõe sobre a criação do “Dia do Motociclista” e cria o “Passeio de Motociclistas” no 

Município de Nova Santa Rita. Dada a 2ª pauta. PROCESSO Nº 1159/19: PROJ. LEI 

Nº 031/19 – De autoria do Poder Executivo - Autoriza o Poder Executivo Municipal a 

contratar servidor por prazo determinado. Dada a 2ª pauta. PROCESSO Nº 1181/19:

 PROJ. LEI Nº 043/19 – De autoria do Vereador José Rosales - Dispõe sobre a 

cassação do alvará de funcionamento de empresas e postos estabelecidos no Município 

de Nova Santa Rita que forem condenados em 2º grau pelo crime de cartel e dá outras 

providências. Dada a 2ª pauta. PROCESSO Nº 1182/19:PROJ. LEI Nº 042/19 – De 

autoria do Vereador José Rosales - Institui medidas para a melhoria do ensino municipal 

com a programação do conhecimento sobre a Constituição Brasileira no Município de 

Nova Santa Rita e dá outras providências. Dada a 2ª pauta. EXPLICAÇÕES 
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PESSOAIS: Ver. Leonardo Vieira – Saudou a todos. Vereador Leonardo abre sua fala 

citando algumas passagens de livros que ele leu, passagens essa que falam sobre a 

cruzadas antigas onde se matavam pela fé. Lembrou também dos dias de hoje e da 

descrença das pessoas, não só na fé, mas na política, na medicina e até nas novas 

tecnologias. Falou da felicidade do homem por bens matérias esquecendo que para obter 

ou ostentar algo melhor os impostos nos consomem, que as vezes somos frustrados 

quando algo nos atrasa nessa incessante busca pela felicidade. Citou seu colega 

vereador Jocelino, pelo mesmo gostar de estar sempre pesquisando falou que a pesquisa 

estimula o saber e o aprendiza. Fez um incentivo a todos para que pesquisem sempre, 

que leiam para sempre evoluir como pessoa e político para não virarem um simples 

“cópia e cola. Essa foi sua colaboração.Ver. Paulo Vargas – Saudou a todos. O 

vereador falou sobre as eleições para governo federal, falou sobre o sentimento que as 

eleições não houvessem terminado, por ser diariamente hostilizada em redes socias, 

hostilidade essa que ela fala é contra nossa bandeira, a democracia e ao desrespeito ao 

nosso presidente eleito. Falou também da riqueza do nosso país que foi levada para fora, 

citou exemplos como serra pelada, onde decolavam aviões carregados de ouro para 

outros países. Lembrando o sentimento de alguns brasileiros que torcem para que o 

novo governo federal de errado, pessoas que não gostam ou não aceitam a boa política 

sendo assim torcendo contra o seu próprio país. Falou também sobre as reformas feitas 

pelo governo atual, reformas essas necessárias para tentar o buraco que o país ficou 

após os governos anteriores. Ao final pediu para todos acreditarem no novo governo e 

no nosso Brasil. Essa foi sua colaboração. Ver. Jocelino Rodrigues - Saudou a todos. 

Vereador começou sua fala citando a nossa democracia o quão importante ela é, 

lembrou também  o quanto o vereador é limitado no âmbito municipal onde sua 

principal função é fiscalizar o executivo municipal, por que vereador não faz asfalto , 

não faz creche, mas busca emendas parlamentares para um projeto junto ao executivo 

municipal, e então fiscaliza essa verba para que ele seja muito bem aplicada. Falou das 

críticas que o governo federal vem sofrendo, acha que a crítica é válida se for 

construtiva. Que não devemos tapar o sol com a peneira que está havendo sim falhas no 

governo atual que assim como nos governos anteriores também ouve, é não podemos 

esquecer do nosso poder para mudar isso que é o voto. Lembrou das redes socias, que 

hoje graças as redes socias o povo tem o poder de fiscalizar, ter de certa forma uma 

aproximação maior com o seu candidato, poder assim criticar ou até mesmo ajudar com 

boas ideias. Pois só com a união de todos poderemos forma uma nação forte no nosso 

país que é muito rico. Essa foi a 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 dezenove horas e vinte minutos. 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que vai assinada pela Presidente 

e pelo vice-presidente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Vereador Mateus Onuczak Marcon, 

Presidente. 

Vereador Leonardo de Souza Vieira, 
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