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ATA Nº 035/2019 – 30ª SESSÃO ORDINÁRIA – 17/SETEMBRO/2019 – Ao decimo 

sétimo dia do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove na sede da Câmara de 

Vereadores de Nova Santa Rita, realizou-se a trigésimo Sessão Ordinária, do terceiro 

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: PTB / PT / PDT / MDB / REPUBLICANOS. 

GRANDE EXPEDIENTE: Ver. Antonio Alves / Ver. Mateus Marcon / Ver. Ildo Maciel 

da Luz / Ver. Jocelino Rodrigues / Ver.  Alexsandro Ávila / Ver. José Rosales / Ver. 

Renato Machado / Ver. Guilherme Mota / Ver. Leonardo Vieira / Ver. Rodrigo Aveiro e 

Ver. Paulo Vargas. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Ver. Rodrigo Pedal / Ver. Ildo Maciel 

da Luz / Ver. Paulo Vargas / Ver. Leonardo Vieira / Ver. Antonio Alves / Ver. Renato 

Machado / Ver. José Rosales / Ver. Mateus Marcon / Ver. Guilherme Mota / Ver. 

Alexsandro Ávila e Ver. Jocelino Rodrigues. EXPEDIENTE: Foi feita a leitura do 

Boletim nº 035/19. Ver. Mateus – Solicitou a inclusão de um pedido de informação. 

Acatado. Ver Antonio – Solicitou a inclusão de um pedido de indicação.  Acatado. 

COMUNICAÇÃO DE LIDERANÇA: Ver. Alexandro Ávila – Saudou a todos. 

Vereador pediu atenção de todos presentes a sua fala de hoje, ele falou das dificuldades 

que segundo ele o município está enfrentando em todas as áreas como; saúde, educação 

e segurança pública, e que o governo ainda está com dívidas com empresas privadas da 

cidade. Falou do projeto que tramita na câmara para quitar a dívida com a empresa de 

transporte, dívida essa que ultrapassa os R$ 1,2 milhão de reais. Também falou da 

dívida que foi gerada com  a casa de acolhimento municipal, dívida que chega a R$ 1 

milhão de reais, que hoje a quase um ano das próximas eleições a prefeita fez um 

empréstimo de R$7 milhões de reais, para começar a pagar somente daqui um ano, ou 

seja, na próxima gestão que irá assumir a prefeitura já iniciara endividado. Falou do 

trabalho de resgate que a brigada militar realizou no socorro de um morador que caiu e 

bateu a cabeça, acionando o posto de saúde para ser realizado o atendimento, o mesmo 

não pode ser feito pois não havia ambulância disponível, sendo assim o socorro foi feito 

pela viatura da brigada militar. Falou da falta de profissionais na área da saúde, onde o 

cidadão vai até o posto e não tem médicos especialista para ser atendido, especialista 

como pediatra e ginecologista estão em falta no município. Falou também do cemitério 

do bairro Berto círio que até hoje ainda não teve sua capela mortuária reconstruída, que 

a comunidade não tem onde velar seus entes queridos. Falou do secretário da agricultura, 

que segundo o vereador tem o “rabo” preso, falou que a esposa do secretário tem 

contrato com a prefeitura para fornecer merenda escolar. Essa foi sua colaboração. Ver. 

José Rosales – Saudou a todos. Falou sobre a semana farroupilha que está acontecendo 

em todo estado, falou sobre a história dos gaúchos, lembrou sobre a guerra dos 

ximangos x maragatos, guerra que foi travada com lanças e patas de cavalo. Falou que 

hoje existe um tipo de guerra semelhante acontecendo, guerra essa que acontece através 

das ideologias de gênero e políticas, onde cada um defende sua bandeira, bandeira esta 

que é definido como lado direito e lado esquerdo do nosso país. Falou do orgulho de 

todo gaúcho em ter nascido neste estado, falou da festa campeira que acontece na escola 

Olmiro brandão, onde acontece nosso tiro de laço, baile, jogos e danças. Falou do 

trabalho da secretaria de cultura que está levando um pouco da nossa história a algumas 

escolas do município, fazendo as crianças saber de onde esse povo sente tanto orgulho 

desse estado maravilhoso que é o rio grande do sul. Essa foi sua colaboração. 

GRANDE EXPEDIENTE: Ver. Alexandro Ávila-Saudou a todos. Falou sobre 

educação, citou a escola Alfredo Antônio Amorim, onde teve uma reunião com os pais 

nessa sexta-feira passada, onde os pais estavam inconformados por conta do 

afastamento de uma professora da escola, que segundo o vereador a professora foi 
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afastada por perseguição política, por não está de acordo com o executivo municipal. O 

vereador e os pais de aluno estão tentando a dias um contato com a secretaria de 

educação para mais esclarecimentos, mas até agora só houve negativa por parte da 

secretaria. Falou que é vergonhoso a forma que a secretaria de educação Michele está 

tratando essa situação, não abrindo nenhum tipo de diálogo com o vereador ou pais dos 

alunos da escola, falou que a secretaria deve tomar um banho de escovão, para tirar do 

corpo a falta de responsabilidade que ela está, que a mesma é manipulada e só faz o que 

a administração municipal manda ela fazer. Falou do protesto que iria acontecer, mas 

que foi adiado devido as condições do tempo, protesto esse que trancaria a avenida 

Transaçoriana, e em marcha se deslocariam para frente da prefeitura onde seguiriam as 

manifestações. Vereador espera que seus colegas vereadores levem até o conhecimento 

da secretaria para que ela tome uma atitude. Falou que o vereador líder do PT fica 

sentado com uma cara “deslavada” e não faz nada para que seja resolvido o assunto. E 

se nada for feito o protesto acontecera em outra data. Essa foi sua colaboração. Ver. 

José Rosales – saudou a todos. Falou que é um vereador de uma cara só, que o vereador 

que o antecedeu na fala, faltou com a verdade pois a secretaria o recebeu sim o colega 

Alex para conversa, e na ocasião lhe respondeu tudo o que o vereador a questionou. 

Vereador Zé Rosales falou que foi atrás de informações na escola sobre a manifestação 

que seu colega vereador Alex Ávila disse que aconteceria, mas através de uma resposta 

assina pela diretora da escola que disse; desconhecer qualquer manifestação em nome 

da escola, e que a mesma é contraria a este tipo de ato. Falou que não adianta vir grita 

inverdades na tribuna, que a secretaria de educação está sim resolvendo todos 

problemas que chegam a ela da melhor forma possível. Falou que o problema da escola 

Álvaro almeida já foi resolvido. Essa foi sua colaboração. Ver. Renato Machado – 

Saudou a todos. Hoje o vereador falou sobre os projetos do executivo que estão 

tramitando na câmara, projetos como o do transporte público que o vereador vem 

falando toda sessão na câmara, e que o executivo não respondeu a carta aberta que ele e 

seus colegas fizeram para este projeto ser resolvido e ir a votação na câmara, projeto da 

mobilidade urbana e o projeto sobre o banco de horas para os funcionários públicos. 

Mas que ainda a câmara de vereadores espera um diálogo com a administração pública, 

pois do jeito que está não será votado nenhum projeto. Falou que foi comprado 33 

aparelhos de reconhecimento facial, para servir como cartão ponto eletrônico dos 

servidores, mas que ainda não estão 100% em funcionamento, foi gasto mais de R$ 100 

mil reais na compra destes aparelhos. Falou que os secretários do município são todos 

‘‘mandados’ ’da prefeita que quando ela dá a ordem os secretários obedecem com o 

‘‘rabo’ no meio das pernas, com o medo de serem exonerados de suas funções caso não 

obedeçam. Essa foi sua colaboração. Ver. Paulo Vargas – Saudou a todos. Falou sobre 

educação, falou sobre uma denúncia que ele mesmo fez que estaria faltando professor 

de matemática na escola Miguel couto, e que seu colega vereador Zé Rosales discordou 

na ocasião, dizendo que teria falado com o diretor da escola e que o mesmo avia lhe dito 

que não estava faltando professor na escola. Mas a verdade segundo o vereador 

Paulinho, e que a matéria de matemática está sendo aplicada para os alunos por uma 

professora que ensina português, que a mesma está tapando furo já que não tem o 

professor de matemática. Pediu ajuda ao colega Zé Rosales que interceda junto a 

secretaria de educação para que essa situação seja resolvida o quanto antes. Essa foi sua 

colaboração. ORDEM DO DIA: INDICAÇÕES:  Ver. Jocelino – No sentido de que o 

Poder Executivo coloque na previsão orçamentária do ano de 2020 a construção da 

capela mortuária de Berto Círio. Aprovada por unanimidade. Ver. Rodrigo - No sentido 

de que a secretaria competente efetue a pavimentação da Estrada dos Pires e Rua 

Cerejeiras, bairro Caju. Aprovada por unanimidade. No sentido de que a secretaria 
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competente estude a possibilidade de construir um posto de saúde no bairro Caju. 

Aprovada por unanimidade. Ver. José Rosales - No sentido de que a CCR ViaSul 

estude a possibilidade de construir uma pista de desaceleramento na BR-386 acesso Av. 

Santa Rita e uma pista de aceleramento na saída da Av. Santa Rita acesso à BR-386, 

sentido Canoas/bairro Centro. Aprovada por unanimidade. No sentido de que a CCR 

ViaSul estude a possibilidade de construir pistas de desaceleramento na BR-386 acesso 

à Transaçoriana, bairro Sanga Funda, e no sentido inverso dando acesso à Rua Lourenço 

Záccaro, bairro Centro. 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. No sentido de que a secretaria competente efetue a instalação de rede de 

baixa tensão e colocação de luminárias na Av. Getúlio Vargas, no trajeto dos trilhos do 

trem até a Empresa Proamb, bairro Morretes. Aprovada por unanimidade. Ver. Antonio 

- No sentido de que a secretaria competente efetue a instalação de quatro luminárias na 

praça do Céu Azul, bairro Berto Círio. Aprovada por unanimidade. No sentido de que a 

secretaria competente efetue a construção de uma pista atlética de corrida de 50 metros 

e uma caixa de areia para saltos em distância ao lado do campo de futebol, no pátio da 

Escola Municipal Campos Salles, bairro Califórnia. Aprovada por unanimidade. Ver. 

Guilherme - No sentido de que a secretaria competente efetue o recapeamento da Av. 

Getúlio Vargas, no trecho do bairro Berto Círio. Aprovada por unanimidade. Ver. 

Leonardo - No sentido de que a secretaria competente realize a recolocação da parada 

que foi retirada da Rua Primavera, em frente ao nº 170, bairro Califórnia. Aprovada por 

unanimidade. No sentido de que a secretaria competente efetue a colocação de faixas de 

segurança e placas de sinalização orientando sobre o limite de velocidade na Av. Santa 

Rita, em frente ao nº 3361, bairro Califórnia. Aprovada por unanimidade. Ver. 

Alexsandro - No sentido de que a secretaria competente realize a contratação de um 

médico ginecologista para atendimento no Posto do bairro Berto Círio. Aprovada por 

unanimidade. No sentido de que a secretaria competente realize estudo para 

funcionamento 24 horas do Posto de Saúde do bairro Berto Círio. Aprovada por 

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

possibilidade de construir um Centro de Proteção Animal (canil municipal). Aprovada 

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

construir um pavilhão destinado aos agricultores e produtores do Município, para 

comercialização de seus produtos. Aprovada por unanimidade. PAUTA: PROCESSO 

Nº 1415/19: PROJ. LEI Nº 052/19 – De autoria do Vereador Leonardo Vieira - Dá o 

nome de “Johann Hermann Glaus” à praça situada na Rua Primavera, bairro Califórnia e 

dá outras providências. Dada a 2ª pauta. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Ver. Mateus 

Marcon – saudou a todos. Falou sobre o transporte público municipal, falou da carta em 

forma de proposta que ele e alguns de seus colegas enviaram para o executivo municipal, 

proposta essa que seria reduzir o número de CC’s, acaba com o valor alto das diárias 

para viagens a Brasília, reduzir o número de secretarias entre outros, para assim reduzir 

os gastos da prefeitura para poder quitar a dívida com a empresa Charqueadense, que 

cresce a cada mês. Falou que isto é uma forma de ajudar a prefeita Margarete, para que 

a prefeita veja que ao seu lado estão muitas pessoas incompetentes que são incapazes de 

exercer seus cargos. Frisou que em pouco tempo estará novamente feito um edital para 

concorrência para o transporte público, e se não aparecer empresas interessadas a 

Charqueadense terá seu contrato prorrogado por mais um ano, gerando assim uma nova 

dívida de mais de R$ 1 milhão para nossa cidade. vereador pediu para que seja punido a 

pessoa que fez esse contrato falido, falou que tem CC’s do executivo espalhando 

mentiras que o contrato foi aprovado pela câmara, mas isso é só mais uma falácia, pois a 
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câmara não aprova contratos, e sim fiscaliza os contratos. Que não será pago essa dívida 

tirando dinheiro de outras áreas do município. Essa foi sua colaboração. 

 

Ver. Alexandro Ávila – saudou a todos. Falou que o vereador Zé Rosales não sabe onde 

ficam as escolas na cidade, e que quem organiza ou não manifestação não é diretores de 

escolas, e sim pais de alunos que buscam esclarecimentos da secretaria de educação, 

que por conta do descaso da mesma se organizaram para fazer um protesto. Agradeceu o 

apoio dos colegas vereadores lebrão e Mateus Marcon, que estivem junto na reunião. Se 

referindo ao vereador Zé Rosales como ‘’pombo correio’’ da prefeita pediu para o 

mesmo avisar que se nada for feito a manifestação irá sim acontecer. Falou também 

sobre o que segundo ele chamou do caos da saúde pública, pois a mais de 3 meses 

pessoas buscam o centro de acolhimento em busca de fraudas, mas não encontram, e o 

que a secretaria diz e que não tem dinheiro para comprar, mas para ser confeccionados 

os vestidos das soberanas da festa do melão foram gasto mais de R$12 mil reais, e a 

prefeita em uma viagem a Brasília com mais alguns secretários gastou mais de R$20 

mil reais, então o vereador acha que está errada as prioridades do município. Essa foi 

sua colaboração. Ver. Jocelino Rodrigues - saudou a todos. Falou sobre o transporte 

público, falou sobre a liberação do ISQN, e do aumento da passagem que foi aprovado 

na câmara, foi aprovado pois segundo os estudos do La Salle não haveria prejuízo, que 

com o aumento da passagem iria suprir esse déficit de passageiros. Falou que o projeto 

do executivo se basear no artigo 9° da lei federal Nº1521, que permite esse subsidio, 

mas não da forma que o executivo quer, com pagamento de quase R$2 milhões, pois 

não foi esta a proposta feita no dia que foi assinado o contrato. Que a prefeitura assinou 

este contrato mesmo sabendo de seus riscos. Que quando estes ônibus vieram todo 

mundo queria tirar foto, e hoje com este problema estão jogando a culpa no legislativo 

municipal, causando uma certa briga desnecessária, que o único que sai perdendo é o 

povo de nova santa Rita. Deu os parabéns ao presidente da Camata, pois está fazendo 

uma gestão de corte de gastos, pois com o levantamento feito sobre os gastos das 

câmaras de vereadores do estado que são 497, a câmara de nova santa Rita não aparece 

ne  entre as 50 primeiras na questão de economia, e com o projeto de fim de diárias é o 

primeiro passo para que isso seja mudado. Essa foi sua colaboração. TRIBUNA 

POPULAR: Não houve. O Presidente agradeceu a todos e com a proteção de Deus e 

em nome do povo de Nova Santa Rita, a senhor presidente encerrou a sessão às vinte 

horas e dez minutos. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que vai 

assinada pela Presidente e pelo vice-presidente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Vereador Mateus Onuczak Marcon, 

Presidente. 

Vereador Leonardo de Souza Vieira, 

1º Secretário. 

 

 


