ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA DIA 27.11.2017
ATA Nº 37/2017
Aos vinte e sete dias do mês de novembro de dois mil e dezessete, às dezenove
horas, na Sala das Sessões, reuniram-se em Sessão Ordinária, sob a Presidência do
Vereador Odacir Busato, os Vereadores: Beto Piovesan, Claudio Piovesan,
Fernando Cassol, Marcia Mayer, Neusa Rossato, Paulo Uliana, Reni Tagliapietra
e Rodrigo Severo. O Senhor Presidente declarou aberto os trabalhos,
cumprimentou os presentes, e colocou em apreciação a Ata n.º 36/2017, da Sessão
Ordinária realizada dia vinte de novembro de dois mil e dezessete, aprovada por
unanimidade. Continuando, solicitou a 1ª Secretária, Ver.ª Neusa Rossato, que
proferisse a leitura do expediente: Ofício Gab. Pref. n.º 270/2017 – Balancete das
receitas e despesas referente ao mês de outubro de 2017; Ofício Gab. Pref. n.º
275/2017 – informações referentes ao Ofício n.º 111/2017; Ofício n.º 50/2017 Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente – Resposta ao pedido
de informações – Proposição n.º 83/2017; Comunicado n.º CM250979/2017 –
Ministério da Educação e correspondência da Associação Remanescente
Quilombo Vovó Isabel e Agroindústria Familiar Quilombo Vovó Isabel, do
Rincão Santo Inácio - agradecimento. À Mesa, foram apresentados: Do
Legislativo Municipal: Da Ver.ª Marcia Mayer: Proposição n.º 87/2017:
Indicação: Que o Executivo Municipal estude a possibilidade de incluir no
Calendário Municipal de Eventos, o Dia Municipal do Evangélico, comemorado
em 31 de outubro, instituído através da Lei Municipal n.º 1.736, de 27 de
novembro de 2017. Proposição n.º 88/2017: Pedido de Providências: Que o
Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras e Trânsito, providencie o
cascalhamento no final da Rua Dom Antônio Reis, no acesso a residência do Sr.
Amauri Gomes e entrada da residência da Sra. Joceli de Fátima dos Santos.
Proposição n.º 89/2017: Pedido de Providências: Que o Executivo Municipal,
através da Secretaria competente, providencie um redutor de velocidade na Rua
Benjamin Piovesan, em frente ao n.º 297. Proposição n.º 90/2017: Pedido de
Providências: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente,
providencie uma placa de indicação para entrada da Linha Duas, a pedido do Sr.
Leoni Manfio, e outra placa de sinalização na divisa entre Faxinal do Soturno e
Nova Palma, em direção a Linha Três, entrada dos Faccin. Proposição n.º
91/2017: Pedido de Providências: Que o Executivo Municipal, através da
Secretaria de Obras e Trânsito, providencie o patrolamento na Linha Santi, a
pedido dos Senhores Luiz Carlos Santi e José Rossato. Do Ver. Beto Piovesan:
Proposição n.º 92/2017: Pedido de Informações: Que o Executivo Municipal
envie a esta Casa cópia do Termo de Entrega das obras de calçamento do Habitar
Rigon. De Todos os Vereadores: Moção n.º 11/2017: Moção de Pesar: Aos
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familiares do Sr. Osvaldo Luiz Stefanello Pegoraro, pelo seu falecimento,
ocorrido dia 17 de novembro, em Novo Paraíso. Moção n.º 12/2017: Moção de
Pesar: Aos familiares do Sr. Neimar Luiz Zorzi Osmari, Ex-Prefeito e Vereador
de Ivorá, pelo seu falecimento, ocorrido dia 23 de novembro. Da Ver.ª Marcia
Mayer: Moção n.º 13/2017: Moção de Congratulação: Aos trabalhadores da
Agroindústria Familiar da comunidade do Santo Inácio, pelos relevantes
serviços prestados ao município de Nova Palma. No ESPAÇO DO GRANDE
EXPEDIENTE, fez uso da Tribuna a Ver.ª MARCIA MAYER. Cumprimentou
todos os presentes, registrando a presença do Assessor do Deputado Valdeci de
Oliveira, Sr. Volnei Savegnago, o Assessor do Deputado Paulo Pimenta, Sr.
Sidinei Cardoso, a Vereadora de Faxinal do Soturno, Lisandra Locatelli e a
comunidade do Santo Inácio. Fez uma reflexão dos dias que esteve na Câmara,
destacando ter sido difícil chegar até aqui e receber através de atos, olhares e
palavras, a desaprovação de alguns, e a ideia de que não seria capaz, pois para
muitos competir com uma mulher não é muito fácil. Mostrou do que é capaz, com
muito trabalho, tendo aprovação de um projeto de lei, doze pedidos de
providências, uma moção de reconhecimento ao trabalho da agroindústria familiar,
e a captação de recurso no valor de duzentos e cinquenta mil reais para o
município. Destacou que todas as ações, no interior e cidade, foram para pobres e
ricos, pois defende políticas para o bem comum, com diálogo franco e
transparente. Agradeceu a Deus, o Prefeito André, que atendeu suas solicitações, o
Secretário Gilson e Servidores, pelos serviços prestados, o Secretário Jossandro,
pela disposição e parceria, o Diretor de Obras Marcelo Ferraz e equipe, os
Pastores das Igrejas Evangélicas pelo apoio, os Vereadores da Bancada da
Coligação PP/PSB, pelo espaço concedido, os Vereadores da Bancada do PMDB,
pela parceira e apoio, em especial a Vereadora Neusa, todos do Partido dos
Trabalhadores, as Servidoras Tania, Ivete e Salete, pela ajuda e brilhante trabalho
no suporte ao Seu mandato, os Deputados Estaduais Zé Nunes, Valdeci de
Oliveira e Dionísio Marcon, o Senador Paim, e em especial o Deputado Federal
Paulo Pimenta, agradecendo o incentivo e destinação de mais de seis milhões de
recursos para o município. Agradeceu quem tentou frustrar suas ações, pois se
tornou mais forte, Seu esposo e filha, pelo amor, carinho e paciência, os elogios
nas redes sociais e nas ruas, os presentes que recebeu e a comunidade. Agradeceu
o Advogado Lauro Bastos, presente na Sessão, pelo apoio, os irmãos das igrejas
presentes, considerando um dia especial, em que presta homenagem a comunidade
do Santo Inácio, que tem uma agroindústria familiar, lembrando que recebeu
emendas do Deputado Pimenta, e que precisa de incentivo a cultura,
parabenizando a todos, merecedores da homenagem, na semana da consciência
negra, comemorado em vinte de novembro. Registrou que a equipe da
agroindústria é composta de quatro trabalhadoras ativas, um motorista, um
vendedor e apoiadores, pedindo ao Vice-Prefeito Valcenir, presente na Sessão,
para trabalharem juntos no incentivo a indústria, pois gera renda. Registrou seu
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apoio ao grupo de capoeira, onde recebeu o convite para ser madrinha, frisando
que estará junto, em função da cultura. Em seguida, se manifestou na Tribuna o
Ver. FERNANDO CASSOL. Cumprimentou a todos e registrou que, ontem, ao
passar na comunidade do Caemborá, viu que a passagem molhada está pronta e
hoje fariam o aterramento, segundo o Prefeito, assim como estão aguardado a
empresa se deslocar até a Salete, para iniciar os trabalhos da outra passagem
molhada. Frisou trabalhar para o povo, sem olhar sigla partidária, onde mostrará
seu melhor. Considera a Vereadora Marcia uma pessoa especial e educada,
lembrando que também pediu o patrolamento no Santo Inácio, demorou um
pouco, por motivo das máquinas estarem em mal estado, registrando seu carinho
por aquela comunidade. Reportou-se a última sessão, quando ficou muito
chateado, após o Ver. Beto largar piadinhas, primeiro chamando de Prefeito
Temer, depois o pai do Prefeito e agora o chamou de Deputado Municipal,
frisando ser preciso ser homem e vir na Tribuna falar dos problemas do município
e não ficar botando apelido nos outros, considerando uma falta de respeito.
Duvidou que o Vereador fizesse isso na Sua casa, pois sai marcado, como é
acostumado trabalhar com boi e cavalo, têm um relho trançado na porta de Sua
casa, para o mal educado que bota apelido nos outros. Pediu aos colegas
Vereadores para nunca fazerem isso, pois que bonito fica sair à rua e ser chamado
de Deputado Municipal, pedindo aos colegas Vereadores para nunca terem essas
atitudes. Após, manifestou-se na Tribuna o Ver. PAULO ULIANA.
Cumprimentou a todos e ressaltou que seria uma sessão festiva, mas infelizmente
se depara com situação de todo o nível, e não quer entrar no mérito da questão do
colega. Registrou a alegria de ter a Vereadora Marcia, por um período na Casa,
gostou muito do trabalho e iniciativa, parabenizando a mesma pelas conquistas ao
longo da história no Partido dos Trabalhadores, assessorada com Deputados que
ajudaram e continuam ajudando. Frisou que, como Líder da Bancada, está ao lado
do Executivo para que as reinvindicações de todos os Vereadores sejam atendidas.
Pediu desculpa a população, como Líder da Bancada, pois estão encerrando
apenas um ano, sendo preciso mais consideração e calma, para prosseguirem a
caminhada que a população espera, que é de paz, trabalho e parcerias. Destacou
ser parceiro do Prefeito, Vice e Vereadores, para atenderem os pedidos, embora as
dificuldades, parabenizando a todos, que mesmo nas condições que estão os
maquinários, estão com um trabalho bem feito. Continuando, fez uso da Tribuna a
Ver.ª NEUSA ROSSATO. Saudou a todos e devido à última sessão,
principalmente ao pronunciamento do Presidente e não poder se manifestar, pois
não tem costume de ficar falando enquanto o Presidente fala, esclareceu a
população, como é uma dos quatro Vereadores que assinou um ofício com pedido
para viagem a Brasília, pois a Ver.ª Marcia foi convidada para ir e os Vereadores
do PMDB também queriam acompanhar o Prefeito numa marcha municipalista,
em busca de recursos junto aos Deputados do PMDB. Quando iniciou seu
mandato, já tinha vontade de ir a Brasília, foi convidada pelo Deputado Perondi e
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o Assessor Tiago, em abril, quando da marcha dos Vereadores a Brasília, falaram
informalmente ao Presidente e entenderam que não seria o momento, pois o
município passava por séria dificuldade financeira. Duas semanas atrás, colegas
Vereadores a convidaram para acompanharem o Prefeito e visitar Deputados, em
busca de confirmação de recursos, pois às vezes só por telefone não basta. Não viu
problema em pedir, pois em sessões anteriores se alardeava que a Câmara teria
sobra de recurso ao final do ano, e agora seria o momento de intensificar os
pedidos aos Deputados do PMDB. Frisou que diante das dificuldades e não ter
sido comunicada oficialmente pelo Presidente dá negativa da ida a Brasília, ligou
para ele, que disse não haver recurso para autorizar, Sua Excelência propôs que
autorizasse somente para dois, pois os outros dois Vereadores abririam mão da
viagem e se não desse, que liberasse um, a Vereadora Marcia, pois Sua Excelência
iria com seus recursos próprios. Cobrou do presidente Odacir, que faltou chamar
os Vereadores para conversar e explicar a falta de recurso, assim não haveria o
tumulto ao final da sessão. Agradeceu a comunidade do Santo Inácio pelo belo e
gostoso presente, e a Ver.ª Márcia pela passagem e trabalho nesta Casa, e por ter
acompanhado Sua Excelência na reunião do Poder Legislativo da Quarta Colônia,
em Restinga Seca, desejando sucesso a mesma. Prosseguindo, fez uso da Tribuna
o Ver. RENI TAGLIAPIETRA. Cumprimentou os presentes e reportou-se as
proposições que apresentou nesses quase onze meses, algumas atendidas, em que
agradeceu, e relembrou algumas não atendidas, pois é muito cobrado, como a
rampa da balança de Vila Cruz, onde é feito pesagens, não demanda muito
recurso, reparos e colocação de tubos na passagem molhada do Rio Tigre, na
Linha Cinco, em parceria com o Ver. Paulo, pedindo ao mesmo uma força para
realização dessa melhoria, pois será de grande importância para aquela
comunidade. Hoje será apreciado o projeto de ampliação da zona urbana do
Distrito de Vila Cruz, destacando ser importante, pois serão colocados lotes de
terrenos para serem comercializados, possibilitando as pessoas que moram mais
no interior, virem mais próximos da vila. Aproveitando a presença da comunidade
do Santo Inácio, onde esteve participando das olimpíadas rurais, ficou orgulhoso e
feliz, parabenizando pela organização, assim como tem certeza que o Torneio
Dom Érico será muito bem organizado pelos mesmos. Finalizando o espaço, Ver.
BETO PIOVESAN cumprimentou os presentes, com especial saudação aos
representantes dos Deputados Pimenta e Valdeci, registrando novamente o
agradecimento a esses Deputados, pelo trabalho que realizaram pelo município, no
salto de qualidade, inclusive o Santo Inácio, que recebeu recursos para a conclusão
do ginásio de esportes, ampliação da escola e Posto de Saúde, e com recursos da
administração, o Prefeito Adroaldo construiu uma ponte de concreto, onde existia
uma de madeira. Destacou que há anos convive, em especial com o Santo Inácio,
pelo trabalho que faz, e para não ficar mal entendido de que é mal educado e
agressivo, esclareceu que na sessão passada, quando falava em Deputados, acabou
se dirigindo ao colega Fernando como Deputado Municipal, lembrando que já
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falou para o Ver. Tiago também, não sendo desprezo, desconsideração e nem
apelido. Leu no dicionário o significado de deputação, que é deputar, uma tarefa
que os foi encarregada, como encarregam aos Deputados nas Assembleias e
Congresso Nacional. Pediu escusas se ofendeu, pois não foi à intenção e não
coloca apelido em ninguém, considera um elogio, pois pode se intitular um
Deputado Municipal. Solidarizou-se com a homenagem da colega Marcia, aos
Quilombolas e demais pedidos, cumprimentando-a pelo profícuo trabalho a favor
da comunidade. Considerou bem lembrado a questão com relação ao Santo Inácio,
é preciso que se retome a concessão de recursos à comunidade Quilombola,
principalmente ao grupo Afro, pois havia na Administração Adroaldo, se não está
havendo. Considerou muito importante à proposição da comunidade, de tentar
recursos na esfera Federal, e tem certeza pelo carinho que os Deputados têm, irão
estudar para conseguir. Reportou-se a agroindústria daquela comunidade, que
precisa ser mais abrangente, veio recursos do Governo do Estado e participação do
município, se solidarizando com os pedidos e homenagem da colega Marcia.
Lembrou algumas lutas daquela comunidade, como a estrada da escola até a sede,
onde está à agroindústria, que não tinha acesso para o transporte escolar, por ser
muito estreita, e o Prefeito Adroaldo alargou e compactou, dando condições. No
ESPAÇO DE LÍDERES fez uso da Tribuna o Ver. RODRIGO SEVERO. Saudou a
todos e parabenizou a comunidade do Santo Inácio, pela união e exemplo de
organização. Como Líder do Governo, destacou que cobrará do Prefeito e
Secretários, que continuem incentivando a comunidade. Parabenizou a colega
Márcia, que mesmo da oposição, foi exemplo, sempre pensando no município,
empenhada em buscar recursos. Falou com o Prefeito, que informou que as
máquinas estão trabalhando no Gramado, amanhã farão o cerro da gruta, cobrando
a colocação de cascalho nesse trecho. Registrou que o Balneário Municipal
recebeu uma bela recuperação, destacando achar que deveria ser preservado o ano
inteiro, pois é ponto turístico. O camping também está recendo manutenção, e em
Novo Paraíso, a base do calçamento está noventa por cento por cento pronta, e ser
entregue em melhores condições, pois no Habitar Rigon não ficou cem por cento,
devido o trânsito de caminhões pesados, sendo feito um levantamento, que custará
mil e poucos reais para ser recuperado. Elogiou o Ver. Guindo, por agradecer
quando os pedidos são atendidos, tem certeza que devagar continuarão realizando
os pedidos das comunidades. Na ORDEM DO DIA foram apreciados os Projetos
de Lei do Executivo n.ºs 32/2017, 35/2017 e 36/2017, aprovados por
unanimidade, com seus respectivos pareceres. No Espaço das Explicações
Pessoais manifestou-se a Ver.ª Marcia Mayer. Retornou a tribuna e convidou a
todos, para após a Sessão, permanecerem no plenário, pois fará uma homenagem à
agroindústria familiar, pelo excelente trabalho que fazem na comunidade, fará a
entrega de uma camiseta e após terá um jantar. Homenageou o Coordenador das
Unidades Básicas de Saúde de Restinga Seca, Sr. Abel Oliveira, o Sr. Adão
Vargas e Patrícia Dalmase. Registrou que o Senhor Beto Fantinel não se fez
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presente hoje, devido a um chamado do Governador, onde o mesmo agradeceu
Seu trabalho pela comunidade no período que esteve na Câmara. Reportou-se ao
Líder do Governo, Ver. Rodrigo, e ao Prefeito, por tudo que recebeu e fizeram por
Sua Excelência, destacando que continuará trabalhando como Suplente para Sua
comunidade, independente de ser da coligação de oposição. Fez um
agradecimento especial, a todos que lhe ajudaram, citando o Vereador Tiago, que
cedeu o espaço, bem como, os Vereadores da coligação, desejando o bem a todos
que estiveram ao seu lado, mesmo os que foram contra algumas coisas. Registrou
que Seu trabalho é incansável, parabenizou e agradeceu todos os Vereadores,
Servidores da Administração, setor de obras pela recepção, a saúde, educação e
toda comunidade, por esse tempo que dedicou a todos, bem como o Presidente, as
Servidoras da Casa e a imprensa. Após, se manifestou o Ver. Fernando Cassol.
Referindo-se ao Vereador Beto, disse que não possui dicionário em casa, pois vem
de uma família pobre, mas, que carrega o dicionário de seus pais, que é a
educação. Frisou que trabalha com o povo, independente de partido e que este é
um lugar de respeito e espera que a população veja o que aqui se passa,
destacando que continuará a trabalhar muito para todos. Registrou que esteve em
Porto Alegre, conversando com o Deputado Federal Márcio Biolchi, atual
Secretário de Desenvolvimento do Estado, o qual pediu o apoio de Sua Excelência
e na oportunidade, lhe respondeu que, em Nova Palma, só terá apoio quem ajudar
o município. Dirigiu-se a comunidade de Santo Inácio, afirmando que sempre
estará lutando por eles no que precisarem. Continuando, Ver. Claudio Piovesan
cumprimentou os presentes e parabenizou a colega Marcia, dizendo que os
Vereadores de oposição, defendem a ideia de dar oportunidade aos Suplentes, para
que possam apresentar seus projetos, em benefício do município, destacando a
importância de ter na Casa lideranças novas. Com relação ao Projeto de
Ampliação da zona urbana de Vila Cruz, frisou ser importante, para que as pessoas
permaneçam no interior, onde possuem uma boa infraestrutura, como o Posto de
Saúde e assim, uma melhor qualidade de vida e segurança. Destacou ter sido
favorável ao Projeto do Turno Único, esclarecendo que havia pedido a Assessora
Jurídica, para ver da possibilidade de incluir os Agentes de Saúde, mas foi
informado que é inconstitucional. É sabedor que nos dias de calor, trabalhar à
tarde na rua é muito difícil, sugerindo que no próximo ano, se estude a
possibilidade juntamente com o Prefeito, pois é da Sua competência, colocando-se
a disposição das mesmas, bem como se referiu ao Projeto de abertura de crédito, o
qual foi favorável, destacando que esse é um procedimento normal para que o
Prefeito possa fechar as contas. Também se manifestou o Ver. Rodrigo Severo.
Reportou-se a Sessão passada, afirmando não ser uma crítica, respeita e considera
muito o Presidente, mas que são muito cobrados por todos os seguimentos, citando
quando do pronunciamento da Vereadora Neusa, onde tinham interesse de ir a
Brasília tentar trazer algumas emendas para o município, já que os Deputados do
Seu partido pecam bastante. Como ouviram dizer, que tinha dinheiro na conta da
06

Câmara e que seria feita uma doação para uma instituição, seria a hora de buscar
recursos, e no próximo ano haverá eleição, se ouviu muitos boatos na cidade sobre
o assunto, ressaltando que entendeu a colocação do Presidente, mas considera que
a resposta demorou muito. Disse que abriram mão, indo somente uma Vereadora
da Sua Bancada, com recursos próprios e que fosse contemplada a Vereadora
Márcia, por ter força política. Registrou que falará na rádio para explicar o que
aconteceu, e que de maneira alguma dirá que foi o Presidente que não quis, mas
pediu que a decisão fosse tomada pelo Presidente e não com a palavra de
Vereadores, que talvez pensem o quanto pior, melhor para o município. Quanto ao
desabafo do Vereador Fernando, disse que também vem sofrendo nesse mandato,
talvez por falta de estudo, bem como os Vereadores Paulo e Fernando, por não
tem uma faculdade, sendo debatido por um Vereador que se acha de ser o dono da
verdade e melhor que todos, mas não é assim que funciona. Destacou serem todos
iguais, não sendo um diploma ou um dicionário que vai falar melhor e sim se
concentrar e pensar no povo. Disse ainda que existem as redes sociais e as pessoas
estão conectadas e sabe quem é quem. Dirigiu-se ao Vereador Beto dizendo que
não é seu inimigo, mas esteve na Tribuna dizendo que nunca chamou ninguém de
Vereador Deputado, e sim chamou Seu Prefeito de Prefeito Temer. Sabe que é seu
jeito de ser ou de fazer política, afirmando que ele está bem enganado. Quanto ao
Projeto que aumenta o perímetro urbano de Vila Cruz, disse ser muito bom para
que as pessoas fiquem no interior e o município possa realizar mais melhorias.
Sobre o Projeto do Turno Único, frisou que não era favorável, mas devido as
dificuldade do município e principalmente dos agricultores, mas infelizmente o
Parque de Máquinas está sucateado, não tendo condições de trabalhar todo dia, e
devido ao calor da tarde, acaba com mangas estouradas e fervendo motor. Sobre o
Projeto de aumento do limite de crédito, ressaltou que deixa o Prefeito em
condições de utilizar o dinheiro que está sobrando de outras Secretarias.
Finalizando o espaço, fez uso da Tribuna o Ver. Beto Piovesan. Iniciou dizendo
que o brilho de Sua Excelência é muito forte, pois todos querem dar pedradas, e o
que diz tem repercussão, fazendo as pessoas refletirem. Frisou nunca ter ofendido
ninguém, apenas fala o que Sua concepção e dos eleitores de Nova Palma querem
ouvir. Destacou ter uma folha de serviço prestado ao município, achando que por
isso foi eleito por quatro vezes Vereador e Vice-Prefeito. Quando chamou o
Prefeito de Temer, não foi para ofendê-lo e sim uma referência ao Presidente
Temer, que não sabe de nada do que está acontecendo, sendo um raciocínio
referindo-se o que estava acontecendo na administração municipal, quando
mencionou o concurso público fraudulento, e que o Vice- Prefeito da época é o
atual Prefeito, não sendo pejorativo ou depreciativo. Destacou serem cinco
Vereadores de oposição, graças ao trabalho da coligação e o entendimento da
população, e nem por isso abusaram por ser a maioria, frisando que somente um
projeto foi rejeitado, pois era para atender benefício de servidores, com aumento
diferenciado, que poderia ser prestado por qualquer servidor, e entre eles, estava
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uma envolvida na fraude do concurso. Destacou que tem procurado ajudar até na
crítica, para advertir e por isso solicitou, no dia de hoje, o termo de entrega do
calçamento do Habitar Rigon, mas ouviu do Líder do Governo que vai ser gasto
em torno de mil reais para recuperar o mesmo, que faz aproximadamente noventa
dias que foi concluindo, frisando ser preciso responsabilidade com o dinheiro
público, aplicar bem as Emendas dos Deputados, sendo que os Vereadores,
Ministério Público, Tribunal de Contas e a comunidade, precisam fiscalizar, pois
sempre fez isso, tanto quando foi da maioria ou minoria. Antes de encerrar, o
Senhor Presidente Ver. Odacir Busato disse que se pronuncia no final, não
porque não tem mais espaço, mas que na próxima Sessão os Vereadores terão três
espaços para contestá-lo. Disse ser uma alegria, ouvir o Vereador Fernando falar
que já vai ser entregue a barragem do Caemborá e logo iniciar a da Salete.
Agradeceu a Vereadora Marcia pelo tempo que aqui esteve, bem como pelas
orações pela sua recuperação, frisando que nesta Casa só quis ajudar, mas se
tivesse liberado o dinheiro para irem a Brasília, seria outra manifestação a Sua
pessoa e novamente repetirá o porquê não liberou o dinheiro para irem a Brasília.
Frisou ter ficado surpreso quando a Vereadora Neusa falou que os Vereadores não
foram chamados para uma conversa, discordando da Vereadora, pois acredita que
primeiramente, os Vereadores deveriam ter procurado o Presidente para saber
quais as condições da Câmara, mas foram ao Prefeito e ele sabia que não tinha
dinheiro, a não ser que repassasse o duodécimo, o quê lhe dava condições de
liberar a viagem. Dirigiu-se a Vice-Prefeito Giovelli dizendo que talvez tenha
falhado não cobrar do Prefeito o duodécimo todos os meses, citando que no dia
vinte e seis de setembro tinha cento e quarenta e sete mil reais em caixa e depois o
Prefeito não repassou mais, e no dia treze de novembro tinha somente sessenta e
dois mil reais. Registrou que ficou contente quando falou com Prefeito e vários
Secretários que lhe procuraram, dizendo que tinha agido certo, porque não tinham
dinheiro nem para colocar os bicos na patrola e nem óleo, bem como recebeu
várias ligações, não de pessoas do Seu partido, querendo saber como estava a
Prefeitura, informando que só sabia daqui e que as estradas estão ruins, afirmando
que tem a consciência tranquila, citando um pronunciamento do Prefeito, que disse
não ter ido a Brasília, porque não tinha recursos. Deu os parabéns ao Prefeito por
ele ter dito que iria depositar o dinheiro, pois sabia que a Câmara não tinha para
pagar os Vereadores e servidores, mas que gostaria que tivesse dito isso aos
Vereadores, pois teria evitado ter passado por essa situação. Finalizando, disse ao
Vereador Rodrigo que não poderia decidir com a ideia dos outros e sim a sua e
não saiu na rua falando que o Prefeito não estava repassando o duodécimo, pois
nem seus companheiros sabiam, destacando que a situação está difícil em todas as
prefeituras, mas que se um dia for Presidente novamente nesta casa, e tiver que
acontecer da mesma forma, terá a grandeza de fazer o mesmo, pedindo ao Giovelli
que leve ao Prefeito, que embora não são colegas de partido, está aqui para ajudar
Nova Palma. Encerrou reforçando o convite para participarem da Audiência
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Pública, que será realizada dia quatro de dezembro, as dezessete horas e trinta
minutos, no Plenário da Câmara, que estima a receita e fixa a despesa para dois
mil e dezoito, e declarou encerrado os trabalhos da presente Sessão. Sala das
Sessões, Nova Palma, 27 de novembro de 2017.

Ver.ª Neusa Rossato
1ª Secretária

Ver. Odacir Busato
Presidente
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