ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA DIA 04.12.2017
ATA Nº 38/2017
Aos quatro dias do mês de dezembro 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, Neusa Rossato, Paulo Uliana, Reni Tagliapietra, Rodrigo
Severo e Tiago Facco. O Senhor Presidente declarou aberto os trabalhos,
cumprimentou os presentes e colocou em apreciação a Ata n.º 37/2017, da Sessão
Ordinária realizada dia vinte e sete 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 Comitê Gestor do Programa “A União
Faz a Vida”, para mostra de trabalhos, dia 12 de dezembro; Comunicado do Poder
Legislativo da Quarta Colônia e Região, suspendendo a confraternização de final
de ano; Cartão de Natal da Escola Estadual Tiradentes. À Mesa, foram
apresentados: Do Legislativo Municipal: Da Comissão de Orçamento,
Finanças e Infraestrutura: Proposição n.º 93/2017: Projeto de Decreto
Legislativo n.º 02/2017: Dispõe sobre a aprovação das contas públicas do
Executivo Municipal de Nova Palma, referente ao exercício de 2015. Do
Vereador Paulo Uliana, acolhido pelos Vereadores Neusa Rossato, Rodrigo
Severo e Fernando Cassol: Proposição n.º 94/2017: Projeto de Lei do
Legislativo n.º 05/2017: Dá denominação a Avenida na Comunidade de Novo
Paraíso. Do Ver. Beto Piovesan: Proposição n.º 95/2017: Requerimento: Que o
Legislativo Municipal envie correspondência ao Excelentíssimo Senhor Secretário
de Estado dos Transportes, Dr. Pedro Westphalen, solicitando-lhe que inclua nos
serviços do contrato de recuperação da ERS 149, (CREMA), o recapeamento do
trecho entre o trevo da entrada da cidade, até o cemitério, passando em frente ao
Posto Ipiranga. No ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE, fez uso da Tribuna
a Ver.ª NEUSA ROSSATO. Cumprimentou todos os presentes e parabenizou o
Presidente Odacir Busato, pela passagem de seu aniversário, dia dois de
dezembro. Justificou o motivo de estar de preto, acompanhada das Servidoras da
Casa, pelos dezesseis dias de ativismo, uma campanha global das Nações Unidas,
pelo fim da violência contra as mulheres, com o objetivo de chamar a atenção para
fatores que tentam naturalizar as agressões, mobilização que inicia dia vinte e
cinco de novembro, mas no Brasil foi antecipada para dia vinte, dia da
Consciência Negra. Leu a história da criação da data, sendo cento e cinquenta
países que desenvolvem essa campanha. Em função disso, essa semana fez um
levantamento junto a Secretaria da Saúde e Delegacia do Polícia Civil, onde
surpreendeu o número de medidas cautelares no ano, sendo vinte e duas, medidas
protetivas para mulheres, de todas as classes sociais, sendo preocupante. Ressaltou
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que, enquanto mulher e Vereadora, preocupa-se e sempre dá apoio aos órgãos que
combatem ou minimizam isso. Destacou ter sentido orgulho do projeto de lei de
autoria do Ver. Paulo, para nominar a Avenida de Novo Paraíso, com nome de
uma mulher, que foi parteira, pelo reconhecimento, que no tempo dela, fez um
trabalho necessário e essencial para a comunidade, lembrando que no ano passado,
foram nomeadas diversas ruas e uma mulher homenageada, frisando ser preciso
valorizar nessas questões. Em seguida, se manifestou na Tribuna o Ver. PAULO
ULIANA. Cumprimentou a todos e justificou o projeto de lei de Sua autoria, que
teve o acolhimento dos colegas de Bancada, denominando a Avenida de Novo
Paraíso “Maria Trentin Uliana”, destacando não ser por que é da família, mas sim
um reconhecimento a uma mulher que se colocou a disposição de várias
comunidades, como parteira, mãe e conselheira, que se deslocava sempre a cavalo,
para atender as mulheres que necessitavam, onde também sabia indicar ervas,
como remédio, sendo justa a homenagem. Reconhece que na comunidade de Novo
Paraíso existe outras pessoas pioneiras e de lideranças, alguns já homenageados,
sem menosprezar ninguém, mas não poderia deixar de fazer a homenagem a uma
pessoa e resgatar o trabalho de alguém que fez mais de mil partos com vida.
Destacou que a Avenida não tem nada a ver com o calçamento, pedindo a
aclamação dos colegas Vereadores. Registrou que acolheu os pedidos das
Servidoras e o Presidente pediu assinaturas da comunidade, o quê trará na próxima
semana. Após, manifestou-se na Tribuna o Ver. TIAGO FACCO. Cumprimentou
a todos e registrou a alegria de retornar a Casa, após licença, destacando que
continuou trabalhando, visitando as comunidades do interior. Agradeceu algumas
demandas que também havia solicitado e foram atendidas, como o patrolamento
em São Cristóvão, no Santo Inácio, na Linha Gramado, onde necessita de mais
cascalho e limpeza dos bueiros, e o cerro da Gruta, que também necessita de mais
cascalho para resolver os problemas de buracos e pedras. Registrou que foi
cobrado pela comunidade de Linha Três, melhorias nas estradas, bem como na
Linha Um, Linha Bom Retiro, Gramado e Comércio. Reportou-se a resposta do
pedido de informações referente à questão das horas máquinas realizadas, de
primeiro de janeiro a onze de setembro deste ano, onde fez uma avalição, sendo
trezentas e cinquenta e duas horas realizadas, um recolhimento de mais de vinte e
dois mil reais, com noventa e oito produtores atendidos, fazendo um comparativo,
apenas vinte por cento dos dias úteis foram ocupados, achando poucos atendidos.
Lembrou que, quando Secretário da Agricultura, não fez tudo que podia, e chamou
a atenção à disparidade grande entre as comunidades, algumas com várias horas,
enquanto outras com poucas. Poderia ser mais, sabe-se que hoje não tem
Secretário, ficando a cargo da Secretaria de Obras, que acaba sobrecarregada.
Frisou que, com os recursos recolhidos, poderiam manter o programa, pois tem
uma máquina nova para esse trabalho, aconselhando que se melhore no próximo
ano, devido às muitas demandas. Com relação ao turno único, uns prometem não
fazer, mas por questão de economia acabam fazendo, o quê irá dificultar ainda
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mais, pois terão menos tempo para trabalhar nas estradas. Continuando, fez uso da
Tribuna o Ver. RENI TAGLIAPIETRA. Saudou a todos e também parabenizou
o Presidente Odacir, pela passagem do aniversário e pelo período frente à
Presidência da Câmara, pelo trabalho, empenho e forma de agir. Reforçou ao
Líder Rodrigo, a solicitação de colação de tubos, em frente à Casa de Ivan
Cargnin, colocando ter conversado com o Secretário de Obras e o Prefeito, que
afirmaram que a troca seria executada, ratificando que olhem com atenção esse
pedido, devido à importância e necessidade de tubos com maior vazão. Reportouse a questão da Reforma da Previdência, onde colocou ser contrário no início do
ano, e há poucos dias saiu à conclusão da CPI, que tem como Presidente o Senador
Paim, do PT, incansável lutador pelos aposentados e pensionistas, e se mostrou o
que realmente acontece, sendo quase quinhentos bilhões de reais que as empresas
privadas devem para o Governo, e querem que o trabalhador pague a conta,
deveriam cobrar quem deve, o quê estancaria o rombo da previdência. Frisou que
o Governo está fazendo um esforço enorme com os partidos, para serem
favoráveis a essa reforma, onde recuaram na questão da idade e os agricultores
foram retirados do projeto. Parabenizou os Vereadores Tiago, Claudio e Paulo,
que assumiram cargos no Conselho Paroquial de suas comunidades. Registrou ser
favorável ao projeto de lei para contratação temporária de um profissional de
Educação Física, mas espera que a Administração coloque aquele que está
classificado em primeiro lugar no concurso, independente de quem seja.
Finalizando o espaço, Ver. BETO PIOVESAN cumprimentou os presentes e
colocou ser importante o alerta em relação a contratação do professor de educação
física, pois existe banca de espera e em março expira o concurso público, mas o
Prefeito optou por contratar e não nomear, prejudicando a moça que passou no
concurso. Espera que o Prefeito cumpra com que acertou com a mesma e o pai,
pois cobrará a coerência entre a palavra e a ação. Sobre a coerência, falou sobre o
horário de verão, sabem que ao longo das últimas administrações, devido ao calor
se institui horário especial, mas ouviu muito na campanha que estavam fazendo
coisa errada e o Prefeito André assumiu o compromisso de não instituir, veio à
necessidade e iniciou, sendo uma incoerência. Pediu a criação de uma Comissão
de Vereadores para uma visita ao horto florestal, e ver a precariedade, pois na
semana passada, se teve a notícia de que teria havido autuação e advertência em
relação ao mesmo, sugerindo que o Presidente convoque e cada Bancada indique
um Vereador. Reportou-se a correspondência do Conselho Tutelar, colocando que
não bate a informação, pois só há uma viagem a Porto Alegre, sendo que foi mais
de uma, com o veículo que foi entregue para uso do Conselho. Será estudada a
possibilidade de convocar a Presidente do Conselho, para comparecer na
Comissão de Constituição e Justiça, para ser mais especificado o assunto, além de
que não veio o documento que diz que o carro é de uso exclusivo do mesmo,
fiscalização que Câmara deve fazer, com o Ministério Público e Tribunal de
Contas. Também precisam ver a possibilidade de formar Comissão, senão fará
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pessoalmente, para ir até o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, e ver o
processo que se arrastou mais um ano, em que o Prefeito e Vice respondem na
Quarta Câmara Criminal, devido à fraude na licitação na aquisição das
retroescavadeiras e também para verificar a situação do Concurso Público, pois se
tem a informação de que ex servidor estaria prestando serviço ao município. Estão
aguardando a decisão, existe agravos e em Agudo lograram receber sem trabalhar,
e quando falou que poderia acontecer aqui, o Líder do Governo riu, sendo muito
sério e se julgarem procedentes, terão que pagar os servidores para ficar em casa,
por que o direito está consagrado na legislação, e os que passaram licitamente
correm o risco de perderem o direito, frisando que todos devem estar atentos para
responsabilizar o município e entrar com ação regressiva contra os que fizeram a
falcatrua. Trouxe a preocupação com relação ao asfalto, onde o projeto inicial veio
até o início do calçamento, mas as recuperações não contemplavam do trevo até o
cemitério, sendo oportuno o envio de correspondência ao Secretário Pedro
Westphalen, para que execute as melhorias no trecho solicitado. No ESPAÇO DE
LÍDERES fez uso da Tribuna o Ver. RODRIGO SEVERO. Saudou a todos e
parabenizou o Presidente Odacir, pela passagem do aniversário, e deu as boas
vindas ao colega Ver. Tiago. Como Líder do Governo, ouviu as colocações dos
colegas, destacando que conseguiram fazer cascalhamento em alguns trechos,
gostariam de fazer em todas as estradas, mas não tem arrecadação suficiente para
manter as mesmas, fazem as partes necessárias, e o custo do cascalho é alto. Com
relação ao turno único, colocou que foi realmente uma promessa de campanha,
destacando ser contra, mas entende as dificuldades da Administração, que tem
contas no final de ano, como décimo terceiro e férias, não sabe se tem vantagem
financeira ou as máquinas que não tem condições de trabalhar. Concorda que
foram poucas horas-máquinas, mas fizeram bastante pelas condições das mesmas,
lembrando que na Administração passada o Secretário de Agricultura era o Ver.
Tiago, era competente, mas também não conseguiu fazer muito, por que não tinha
máquinas, pois também receberam um parque sucateado. Cobrou do Secretário de
Obras a colocação dos tubos solicitados pelo Ver. Guingo, bem como repassa
todos os pedidos ao Secretário e Prefeito, que fazem na medida do possível.
Quanto ao Projeto de contratação, se o Prefeito falou com o pai da pessoa que será
contratada, conforme ordem do concurso, tem certeza que ele é de palavra e
cumprirá. Na ORDEM DO DIA foi apreciado o Projeto de Lei do Executivo n.º
33/2017, aprovado por unanimidade, com seus pareceres. No Espaço das
Explicações Pessoais manifestou-se o Ver. Fernando Cassol. Saudou os
presentes e parabenizou o Senhor Presidente pela passagem de Seu aniversário,
desejando-lhe muita saúde, bem como registrou que esteve participando no dia de
ontem, da festa da Igreja Matriz, destacando também a presença de colegas.
Esteve visitando o balneário e verificou que foi realizado melhorias, recebendo os
cumprimentos de pessoas de várias cidades da região. Registrou que solicitou ao
Secretário Gilson o patrolamento e foi informado que tinha somente uma patrola,
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mas estão terminando o trabalho no Gramado e após se deslocarão para a Salete.
Salientou que irá a busca de emendas para a cidade e agricultura e assim deixar
Seu nome, e vai colaborar com candidatos que derem a mão para Nova Palma.
Concluiu, pedindo a todos os Vereadores, para colaborarem, independentes de
partido. Após, se manifestou o Ver. Claudio Piovesan. Cumprimentou os colegas
e demais presentes, e parabenizou o Senhor Presidente pelo aniversário, bem como
o Conselho da Matriz, pela festa realizada no dia de ontem e aos colegas
Vereadores Paulo, Tiago e Sua Excelência e demais pessoas que estarão
trabalhando no próximo ano, destacando a disponibilidade de todos. Reforçou o
pedido de melhorias na estrada de Linha Três, que ainda não foi arrumada,
pedindo especial atenção as entradas das propriedades. Destacou que no Santo
Inácio foi deixado alguns acessos sem fazer as melhorias, que está em precárias
condições, prejudicando cinco famílias, sendo que já estavam lá com as máquinas,
pedindo ao Líder do Governo que olhem com mais carinho as entradas. Em
seguida, Ver.ª Neusa Rossato, retornou a Tribuna para dar uma explicação à
população, sobre o horário de verão, frisando que sempre foi contra e questionou o
Prefeito, sobre a decisão tomada, e após as explicações, entendeu a necessidade.
Concluindo, reportou-se ao Ver. Adalberto, dizendo que, coerência deve-se ter
sempre, se referindo ao candidato a Prefeito do Vereador, na eleição passada, onde
disse que não se candidataria e foi. Continuando, se manifestou o Ver. Tiago
Facco. Retornou a Tribuna dizendo estar feliz com a colocação do Ver. Rodrigo,
dizendo que Sua Excelência foi um Secretário competente, ao contrário do que foi
dito na Campanha, como gancho eleitoreiro, agradecendo o reconhecimento e
espera que no próximo ano melhore os serviços, pois este deixou muito a desejar.
Trouxe alguns dados retirados do Portal da Transparência, com relação às
arrecadações, fazendo um comparativo com o passado, frisando que são quase os
mesmos valores. Reportou-se também a Audiência Pública realizada no dia de
hoje, sobre as receitas e despesas do município, para o exercício financeiro de dois
mil e dezoito, frisando que a Lei é aproximadamente uma cópia da administração
passada, inclusive com alguns erros, sendo um sinal de que o trabalho foi bem
feito. Também mencionou que o Tribunal de Contas aprovou as contas do
exercício de dois mil e quinze, da administração Adroaldo e Adalberto,
demonstrando assim competência e trabalho. Também fez uso da palavra o Ver.
Beto Piovesan. Registrou que parece que ninguém é a favor do horário de verão,
mas foi utilizado para ganhar votos na campanha e basta fazer uma pesquisa com
os servidores, estragos com as máquinas, e a necessidade de se ter o horário
especial. Espera que as contas de dois mil e dezesseis, ainda pendentes, também
sejam aprovadas pelo Tribunal de Contas, para poder dizer com tranquilidade o
quê foi à administração do Senhor Adroaldo. Frisou que saíram de oito anos de
estagnação, onde foi a maior vergonha, citando o Concurso Público, a licitação das
retroescavadeiras superfaturadas e estradas ainda não explicadas, enquanto o
Adroaldo é lembrado pelo asfalto e pelas obras que ainda não foram concluídas.
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Destacou que o Adroaldo conseguia reunir os adversários, mas antes de assumir
diziam em entrevistas que haviam deixado dívida, sendo uma mentira e hoje não
se fala mais, pois a comunidade entendeu o que aconteceu. Com relação ao
Orçamento, disse ser praticamente idêntico dos anos anteriores e não era milagre e
sim trabalho. Finalizando o espaço, fez uso da Tribuna o Ver. Rodrigo Severo.
Iniciou parabenizando os gremistas pela conquista, bem como os organizadores da
festa realizada no último sábado. Com relação às horas máquinas, esclareceu que
são feitas somente aos que recolhem, além das que são oferecidas iguais. Com
relação ao recapeamento do asfalto, do trevo até o cemitério, considerou a ideia da
Bancada excelente, colocando que também já havia falado com o Betinho
Fantinel, para realizar esse trecho e pedirá ao Prefeito para que faça esse pedido ao
Secretário. Com relação ao Projeto solicitado pelo Vereador Paulo, para
denominação da Avenida de Novo Paraíso, considerou merecido o nome de Maria
Trentin Uliana, pelos relevantes serviços que prestou aquela comunidade.
Ressaltou não ser o anseio total da comunidade, mas espera juntamente com o
Ver. Tiago, que é sobrinho e colega, que entenda a vontade do Vereador e
cheguem a um acordo. Com relação às estradas de Linha Três e Santo Inácio,
cobradas pelo Vereador Claudio, frisou que cobrará do Secretário, o porquê não
foram feitas as entradas. Ao Ver. Beto, disse que não riu quando Sua Excelência
falou que talvez Nova Palma tivesse que também pagar os Servidores afastados,
não sendo motivo de graça. Referindo-se as Prestações de Contas do Adroaldo,
aprovadas pelo Tribunal de Contas, ressaltou não ser mérito e sim uma obrigação,
e espera que da Sua aconteça o mesmo, mas não entende, com tantas obras feitas
para a comunidade e no fim foram reprovados. Antes de encerrar, o Presidente
Ver. Odacir Busato parabenizou os gremistas, pela conquista do título e colocou,
em relação ao horário de verão, ser realizado em quase todos os municípios, para
fechar as contas e cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal. Parabenizou os
Vereadores Claudio, Tiago, Paulo e a Servidora Tania, que farão parte do
Conselho da Igreja. Colocou ao Ver. Rodrigo, que foi procurado por alguns
moradores da Salete, que solicitaram a conservação das estradas, que estão
praticamente intransitáveis. Agradeceu a presença de todos e declarou encerrado
os trabalhos da presente Sessão Ordinária. Sala das Sessões, Nova Palma, 04 de
dezembro de 2017.

Ver.ª Neusa Rossato
1ª Secretária

Ver. Odacir Busato
Presidente
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