ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA DIA 11.12.2017
ATA Nº 39/2017
Aos onze 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 36/2017, da Sessão Ordinária
realizada dia vinte de novembro de dois mil e dezessete, aprovada por
unanimidade. À Mesa, foram apresentados: Do Legislativo Municipal: Do Ver.
Claudio Piovesan: Proposição n.º 96/2017: Pedido de Providências: Que o
Executivo Municipal, através da Secretaria competente, providencie a ligação da
Rua Josué Osmari com a estrada que vai para Vila Cruz, no Loteamento Habitar
Brasil. Dos Vereadores da Bancada da Coligação Nova Palma Avança com
União e Experiência - PP/PT/PSB: Moção n.º 14/2017: Moção de
Congratulação: A Sr.ª Joanna Alice Santi Facco, Ex-Presidente do Grupo de
Terceira Idade Reviver, pelo relevante trabalho e dedicação prestada, ao longo de
22 anos frente ao Grupo. No ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE, fez uso
da Tribuna o Ver. CLAUDIO PIOVESAN. Cumprimentou todos os presentes e
justificou Seu pedido de providência, lembrando que já existem três galerias e
mais duas possibilitaria a passagem solicitada no Habitar Brasil, pois algumas
mulheres se sentem constrangidas em passar pelo outro acesso, por ter um bar na
local. Ratificou o pedido de melhorias no acesso a pinguela que liga a Rua Zero
Hora a Avenida Emancipação, pois sábado esteve no local e novamente constatou
a precariedade no acesso. Repassou o pedido de alguns moradores para
patrolamento da estrada que liga a comunidade do Bom Retiro ao Rincão Santo
Antônio e concluiu, parabenizando a esposa do Presidente Odacir, pelo aniversário
no dia de hoje, deixando seu abraço. No ESPAÇO DE LÍDERES fez uso da
Tribuna o Ver. PAULO ULIANA. Saudou a todos e registrou que, mesmo
envolvido com o abaixo assinado para Sua Indicação, não se esqueceu de estar em
contato com os assuntos do município, registrando que cobrou do Prefeito, que se
deixe uma máquina para socorrer os produtores, com bebedouros e pequenos
açudes, pois estamos entrando num período de poucas chuvas, e na medida do
possível todos serão atendidos, sugerindo aos interessados que antecipem os
pedidos para deslocar a máquina e contemplar a todos na referida comunidade.
Reportou-se ao Projeto de Lei de Sua autoria, atendendo ao pedido do Presidente,
colocou que, independente de aprovado ou não, ficou feliz com a grande acolhida
que teve na comunidade, ao recolher assinaturas para o abaixo-assinado, sendo
muito gratificante. O projeto está sendo debatido pelos colegas e espera acharem a
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melhor maneira de analisar e votar o mesmo. Em seguida, se manifestou o Ver.
BETO PIOVESAN. Cumprimentou todos os presentes e reportou-se a moção a
Senhora Joana Alice, destacando ser testemunha do trabalho abnegado no período
que ela esteve em defesa das pessoas, que nessa idade precisam de
acompanhamento, aconchego, exercícios físicos e sempre defendendo em busca de
recursos públicos, sendo importante a homenagem em vida. Lembrou que na
terça-feira, dia doze, terão audiência pública, para tratar sobre os resíduos sólidos,
lembrando que no passado, o município tinha a coleta seletiva do lixo, com dias
especiais, e essa reunião é para dar um melhor destino ao lixo e ser reaproveitado.
Solicitou ao Presidente Odacir, que marque para quarta ou quinta-feira a visitação
ao Horto Florestal, para os Vereadores terem conhecimento da situação que está o
mesmo. Na próxima semana, por ser a última Sessão, haverá a eleição da nova
Mesa Diretora, e na condição de Líder de um dos partidos da Bancada da maioria,
comunicou que a Coligação indicou o Ver. Odacir Busato para ser o Presidente e o
Ver. Claudio Piovesan o Vice-Presidente, ficando abertas as vagas de primeiro e
segundo Secretários, pedindo ao Partido de Situação que declinassem os nomes,
para se confeccionar a cédula de votação. Na ORDEM DO DIA foram
apreciados: Projeto de Lei do Executivo n.º 34/2017 – LOA e Projeto de
Decreto Legislativo n.º 02/2017, aprovados por unanimidade, com seus
pareceres. No Espaço das Explicações Pessoais manifestou-se o Ver. Reni
Tagliapietra. Cumprimentou todos os presentes e registrou os cumprimentos a
Servidora Tania, que também fará parte do Conselho Paroquial. Reportou-se a
Moção de Congratulação a Senhora Joanna Alice Santi Facco, parabenizando-a,
pelo relevante trabalho realizado frente ao Grupo REVIVER e lembrou, quando
Sua Excelência esteve à frente da Secretaria da Agricultura, do trabalho em
conjunto com a Secretaria da Assistência Social, onde a Senhora Joanna Alice
coordenava um grupo de crianças com atividades no horto florestal, lamentando
que hoje este projeto não exista mais. Dirigiu-se ao Líder do Governo, Vereador
Rodrigo, cobrando do Executivo o atendimento dos pedidos da comunidade de
Vila Cruz, pois é o representante e muito cobrado, questões que envolvem poucos
recursos. Na questão da previdência, registrou ter ficado contente, pois o governo
não tem o apoio necessário para aprovar a Reforma. Parabenizou a administração
Adroaldo e Beto, pela aprovação da Prestação de Contas de dois mil e quinze, pelo
Tribunal de Contas do Estado, afirmando que não esperava nada diferente, pois
em muitas Prefeituras, Estados e no Governo Federal, acontecem coisas que não
deveria. Após, se manifestou o Ver. Rodrigo Severo. Saudou os presentes e
referindo-se a recuperação do asfalto na Quarta Colônia, disse que ligou para o
responsável do DAER, solicitando informações de até aonde vai à recuperação e
foi informado que pelo projeto do CREMA, virá até cinquenta metros após o trevo
de entrada da cidade, restando aproximadamente cem metros por fazer, destacando
ser a parte mais critica, em frente ao Posto Ipiranga. Frisou que nesta semana fará
novo contato, reforçando o pedido já enviado pela Bancada do PP e PSB, para que
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a recuperação venha até a entrada da cidade. Registrou que esteve visitando o
Caemborá nesta semana e verificou que a passagem molhada está concluída,
faltando às cabeceiras e já iniciou a da Salete, bem como, foi recuperada a situada
perto do Vidal, na cidade. Registrou ainda, que na próxima semana será feita a
passagem molhada na comunidade de Linha do Soturno, que liga ao Rincão dos
Fréos e também a próxima do Rubens Rossato, solicitada por Sua Excelência e o
Presidente Busato. Destacou serem pequenas obras, mas o município vai fazendo
conforme os recursos. Quanto às estradas da Linha Um e Bom Retiro, afirmou que
as máquinas já se encontram naquele local fazendo o patrolamento e após irão
para a Salete. Entende a preocupação do Vereador Reni, com relação à Vila Cruz,
frisando ser difícil realizar o trabalho este ano, mas que no início do próximo será
retomado. Continuando, Ver. Tiago Facco cumprimentou os presentes, bem como
a esposa do Presidente Odacir, Dona Elsa, pelo aniversário. Novamente fez o
pedido de patrolamento da Linha Um, Salete e Bom Retiro, bem como a limpeza
dos bueiros. Solicitou ainda o patrolamento da estrada desde o asfalto, passando
por Novo Paraíso, até o trevo da propriedade de Darci Pigatto. Com relação às
horas-máquinas em que o Vereador Rodrigo informou estarem sendo realizadas
àquelas já pagas, destacou que os serviços em dezoito comunidades, acarreta
bastante deslocamento, sugerindo fazer por comunidade, gerando assim economia.
Quanto às colocações do Vereador Paulo, referente aos açudes, acha importante,
porém um pouco tardio. Como Presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e
Infraestrutura, ressaltou o relatório de dois mil e quinze, sobre a Prestação de
Contas do Prefeito Adroaldo e do Vice Adalberto, sendo favorável a exemplo do
Tribunal de Contas. Destacou o reconhecimento pelo trabalho sério que
realizaram, bem como o percentual gasto com Educação e Saúde, acima do limite
exigido. Concluindo, o Presidente Ver. Odacir Busato convidou todos os
Vereadores para o dia treze de dezembro, às oito horas e trinta minutos, fazerem
uma visita no horto florestal para verificar em que situação se encontra. Finalizou
convidando a todos para participarem na próxima segunda-feira, da última Sessão
do ano, declarando encerrado os trabalhos da presente Sessão. Sala das Sessões,
Nova Palma, 11 de dezembro de 2017.

Ver.ª Neusa Rossato
1ª Secretária

Ver. Odacir Busato
Presidente
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