ATA DA SESSÃO SOLENE DE INSTALAÇÃO DA 14ª LEGISLATURA2017/2020, COM A POSSE DOS VEREADORES ELEITOS E DOS
EXCENTÍSSIMOS SENHORES PREFEITO ANDRE LUIZ ROSSATO E
VICE-PREFEITO VALCENIR GIOVELLI.

Ao primeiro dia do mês de janeiro de dois mil e dezessete, às dez horas, no Salão
nobre da Sociedade Esporte Clube Guarani, em Nova Palma, reuniu-se em Sessão
Solene para a posse dos Vereadores, Prefeito Municipal e Vice-Prefeito, eleitos
em dois de outubro de dois mil e dezesseis. Em cumprimento as leis estabelecidas
na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Município e Regimento Interno da
Câmara Municipal, o Vereador de mais idade, Senhor Odacir José Stefanello
Busato deu início aos trabalhos da Sessão Solene de Instalação da Décima Quarta
Legislatura, posse dos Vereadores, do Prefeito e Vice-Prefeito, para a gestão de
dois mil e dezessete a dois mil e vinte. Convidou para compor a Mesa, o ExPrefeito Municipal Adroaldo José Santi e para secretariar os trabalhos, o Vereador
Claudio Piovesan. Após a execução do Hino Nacional, o Senhor Secretário leu a
nominata dos Vereadores eleitos, que apresentaram a Mesa seus Diplomas
expedidos pela Justiça Eleitoral e suas respectivas Declarações de Bens. Após
fazerem o juramento, os Vereadores, Adalberto Luiz Piovesan, Claudio Piovesan,
Fernando Cassol, Neusa Maria Dalcin Rossato, Odacir José Stefanello Busato,
Paulo Antonio Uliana, Reni Roberto Tagliapietra, Rodrigo Severo e Tiago Cocco
Facco foram declarados empossados. O Senhor Presidente suspendeu a Sessão por
cinco minutos para proceder ao encaminhamento da eleição da Mesa Diretora,
para o exercício de dois mil e dezessete e da Comissão Representativa do Poder
Legislativo Municipal. Reaberto os trabalhos pelo Senhor Presidente, o Senhor
Secretário realizou a chamada nominal dos Senhores Vereadores para a votação.
Em seguida, foram convidados os Vereadores Claudio Piovesan e Neusa Rossato,
para procederem ao escrutínio dos votos, que foi apresentado o seguinte resultado:
Mesa Diretora, para Presidente: Odacir José Stefanello Busato, VicePresidente: Tiago Cocco Facco, 1º Secretário: Rodrigo Severo e 2º Secretário:
Neusa Maria Dalcin Rossato, eleitos por unanimidade. Comissão
Representativa, os Vereadores membros efetivos: Odacir Busato, Adalberto
Piovesan, Tiago Facco, Neusa Rossato e Fernando Cassol. Suplentes: Claudio
Piovesan, Reni Tagliapietra e Paulo Uliana, eleita por unanimidade. Proclamado
os resultados, foram declarados empossados os Membros da Mesa Diretora e
Comissão Representativa. Eleito Presidente da Câmara Municipal de Nova Palma,
Senhor Odacir José Stefanello Busato, para o ano de dois mil e dezessete a
quatorze de fevereiro de dois mil e dezoito, prosseguiu os trabalhos. Na ocasião, o
Vereador Rodrigo Severo assumiu a Secretaria dos trabalhos. Prosseguindo, os
Vereadores Tiago Facco e Paulo Uliana, foram convidados para recepcionar e
acompanhar os Excelentíssimos Senhores André Luiz Rossato e Valcenir Giovelli,
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respectivamente Prefeito e Vice-Prefeito, eleitos em dois de outubro de dois mil e
dezesseis, para a Cerimônia de Posse. Na ocasião, apresentaram a Mesa seus
Diplomas expedidos pela Justiça Eleitoral e a Declaração de Bens e após o
juramento, de acordo com a Lei Orgânica Municipal, o Senhor Presidente declarou
o Senhor André Luiz Rossato e o Senhor Valcenir Giovelli empossados no
cargo de Prefeito e Vice-Prefeito, respectivamente. Dando continuidade, o
Senhor Presidente colocou a palavra à disposição da Ver.ª Neusa Rossato,
representando a Bancada da Coligação Trabalho, Participação e ProgressoPMDB/PDT. Cumprimentou os presentes e registrou sua honra de representar sua
Bancada, dizendo que ao colocarem seus nomes à apreciação do povo e escolhidos
pelos eleitores, impõe exigências de desenvolvimento de ações para suprir as
demandas sociais, educacionais, econômicas e culturais, em prol de todos os
munícipes. Dedicou um espaço, para salientar a importância da mulher na política,
não apenas uma questão de igualdade de gênero, mas para contribuir de forma
ativa com suas habilidades para lidar com as circunstâncias adversas e crises, que
atingem as família e a sociedade, sem perder a sensibilidade feminina. Deseja
particularmente que a participação de mais mulheres na política contribui para o
desenvolvimento do município. Dirigiu-se aos colegas Vereadores, em nome da
Bancada, dizendo que sentem-se honrados de tê-los ao lado e que sabem das
dificuldades que enfrentarão, mas também do dever de trabalhar de maneira
conjunta em torno de um grande objetivo, que é buscar o melhor para o povo de
Nova Palma. Agradeceu ao Ex- Prefeito Adroaldo Santi, ao Vice Adalberto
Piovesan e sua equipe, pelo trabalho e dedicação e tem a certeza que os
antecessores, também deram o melhor de si para o crescimento de nossa terra.
Agradeceu os Vereadores que hoje se despedem, pela receptividade e transmissão
de experiências, desejando que continuem a participar da vida política do
município. Ao Prefeito André e Vice Valcenir, reafirmou em nome da Bancada, o
compromisso de dar sustentação a todos os atos provenientes do Executivo,
referente ao Programa de Governo escolhido democraticamente pelo povo, e
implementar nova demanda por conta da dinâmica de nosso município, em
sintonia com os princípios fundamentais da administração pública. Referiu-se
ainda ao povo de Nova Palma, o compromisso com os senhores, senhoras, idosos,
adultos, jovens e crianças, o desempenho do mandato, que tem por atribuição
fiscalizar e legislar, norteada pelos interesses maiores do município. Desejou um
Feliz dois mil e dezessete a todos os presentes e aos que ouvem pelas emissoras. A
seguir, o Senhor Presidente anunciou a palavra do Ver. Adalberto Piovesan,
representando a Bancada da Coligação Nova Palma Avança com União e
Experiência PSB/PP/PT. Saudou os presentes e colocou que, no nosso
município, tradicionalmente o Prefeito leva consigo a maioria no Legislativo, mas
que neste último pleito ocorreu um fato que aumenta o compromisso e a
responsabilidade ainda maior com o povo, seus fiéis representantes, cabendo a
todos os Vereadores, especialmente os da oposição, resgatar a prerrogativa que a
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comunidade transfere e garantir um verdadeiro equilíbrio entre os poderes, o que
exigirá mais cautela do Executivo. Sobre a Administração, disse que foi uma
honra ter sido Vice-Prefeito neste momento histórico, primeiramente, o município
que ora é entregue, é muito melhor do que foi recebido, em dois mil e treze,
iniciando um relato dos quatro anos, de inúmeros avanços e conquistas, onde o
principal foi devolver à comunidade a autoestima, que estava muito abalada.
Prosseguindo, ressaltou terem acabado com os comentários negativos que a
comunidade e região tinham em relação à Administração e hoje somos referência
em trabalho, desenvolvimento, austeridade, transparência e seriedade, pois o quê
se ouve é que somos destaque pela liderança e conquistas. Prosseguiu dizendo que
a Administração saiu ilesa do mal que corrói e impregnou inúmeras
administrações e órgãos públicos, de norte a sul do Brasil, que é a corrupção.
Quanto ao IPTU, destacou que custou caro politicamente enfrentar a atualização
da planta de valores imobiliários, defasada a mais de doze anos, mas que foi
escolhido o caminho certo, do cumprimento da lei e a consciência do dever
cumprido, a se omitir, fazer demagogia com a comunidade e permitir distorções
injustas, além de ser responsabilizados por renúncia de receita. Continuando,
destacou que a Administração resolveu problemas antigos, citando a negociação e
compra da casa da sucessão de Domingos Rossato, pagos cento e vinte mil reais,
para liberação da Rua Constante Prendin; também acabou em definitivo com o
esgoto a céu aberto, em frente ao Restaurante do Casquinha; resolvido o problema
de anos do piso impróprio no Ginásio da Escola Municipal Cândida Zasso, com
um custo de mais de noventa mil reais e reforma da cozinha da escola, no valor de
mais de sessenta mil reais; o Ginásio Municipal que necessitava de reforma e
melhorias, sendo investidos cento e vinte e quatro mil reais, com recursos livres;
melhorada a mobilidade urbana, com asfalto que não é mais sonho, dizendo que a
realidade veio com recursos do governo do Estado, através da METROPLAM-, a
fundo perdido, no valor de novecentos e cinquenta mil reais, trecho compreendido
da saída para Faxinal do Soturno até a Prefeitura Municipal, não necessitando
mais transitar por um calçamento esburacados, bem como demais ruas foram
asfaltada com recursos do PAC2, no valor de um milhão de reais, com contra
partida de pouco mais de cem mil reais e uma emenda do Dep. José Otávio
Germano-PP, no valor de quatrocentos e oitenta e nove mil reais. Disse ainda que
os recursos do PAC foram poucos municípios contemplados e que será resgatada
com prazo de vinte anos, carência de seis meses e juros de seis por cento ao ano,
com prestação mensal de pouco mais de quatro mil reais. Foram asfaltados e
concluídos trinta e quatro quadras e já está assegurados recursos para mais cinco,
até a saída para Vila Cruz. Continuando, destacou que a Administração, depois de
anos de sonhos e expectativas, conseguiu adquirir uma área industrial que abriga
vinte e dois vírgula quatro hectares, com vinte terrenos, para instalação de
empresas, com dois mil metros quadrados cada um, já registrados e uma área para
a realização de feiras, com ginásio de esportes em construção, sede dos servidores,
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espaço para a Sede Campeira do CTG, espaço para os trilheiros e para som
automotivo, já pago pela administração. Quanto ao turismo, o destaque é a
implantação da Rota das Esculturas, hoje referência regional. Instalação de duas
academias ao ar livre, tendo como local a Praça Pe. João Zanella e Estádio Pe.
Burmann. Construção da ponte e pavimentação na área industrial, aquisição e
colocação de antena de sinal de celular para o Distrito de Caemborá. Foi adquirido
ainda: uma retroescavadeira; um rolo compactador motorizado, com a participação
do Dep. Luiz Carlos Heinze, com sobra de recurso para aquisição de uma
roçadeira. Também foi recebido uma patrola e um caminhão caçamba, do Governo
Federal e Estadual; Ampliação da Escola do Santo Inácio e construção do ginásio,
no valor de mais de trezentos mil reais, com a participação do Deputado PimentaPT. Foram feitos mais de vinte e sete mil metros quadrados de calçamento novo e
recuperados quase quatorze mil metros quadrados; desvio na ERS 149 e outros.
Ficou em andamento diversas obras em fase de conclusão, todas com recursos
garantidos, além de outras com licitação e recursos já empenhados a serem
liberados, como: Posto de Saúde da Cidade, com recursos do Ministério das
Cidades; Posto de Saúde do Santo Inácio, recursos do Ministério da Saúde, com a
participação decisiva do Deputado Pimenta-PT; Ginásio de esporte na área
industrial, com recursos de Emenda do Senador Paulo Paim-PT; Ginásio de
Esporte do Comércio, Emenda do Dep. Pimenta- PT; calçamento da Avenida de
Novo Paraíso, Emenda do Dep. Heitor Schuch, já licitado; asfalto na Rua
Frederico Librelotto, saída para Vila Cruz, com contrato assinado, faltando a
licitação, mas já empenhado, do Dep. José Otávio Germano-PP; Ponte de concreto
no Arroio Lajeado Seco; passagem molhada no Arroio Bugre e outra na Salete,
com a participação exclusiva do Dep. Luiz Carlos Heinze-PP e já iniciada;
calçamento na Linha Rigon, com emenda do Dep. Heitor Schuch-PSB, já iniciado;
Assinatura com a CORSAN para aquisição de seiscentos metros de cano de
quarenta milímetros, uma caixa de dez mil litros, ligação do novo poço artesiano
e cinquenta e três hidrômetros para o Santo Inácio. Possui recursos empenhados
para aquisição de equipamentos agrícolas de Emenda da Senadora Ana Amélia
Lemos-PP no valor de cem mil reais; Emenda já empenhada do Dep. Pimenta-PT
para o hospital no valor de cento e cinquenta mil reais; Aquisição de equipamentos
já empenhado do Dep. Gerônimo Goergen-PP, de cem mil reais; Equipamentos
para a Saúde do Dep. Afonso Mota-PDT, já empenhado; Saneamento Básico já
assinado com a FUNASA no valor de cinco milhões e oitocentos mil reais.
Destacou que nestes quatro anos conseguiram mais de nove milhões de reais de
Recursos Extra-orçamentário. Outro destaque, foi o empenho para a recuperação
do ICMS gerado pela Usina Hidroelétrica Dona Francisca, explicando que a
administração recebia cem por cento do ICMS da Usina, em média cento e setenta
mil reais mensal, mas com a ação movida por Agudo, nosso município teve três
derrotas e em dois mil e treze o bloqueio foi total. Após liminar concedida em
Brasília, Nova Palma recuperou cinquenta por cento, sendo realizado um acordo,
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com a aprovação das Câmaras de Vereadores, sendo autorizado, celebrado e
definido cinquenta por cento do ICMS para cada município, chancelado e
homologado pelo judiciário. Registrou ainda, esperar que a Administração que se
inicia, reverta as derrotas que sofreu e anule o acordo, trazendo de volta a
totalidade do ICMS, conforme promessa na campanha eleitoral. Dando
continuidade, destacou que já foi Vereador de situação e oposição, dizendo ao
Prefeito e Vice eleitos, no que depender de Sua posição e da bancada, o município
vai avançar ainda mais e jamais serão contra os interesses do município e tão
pouco poderão dizer que não é possível administrar porque a oposição impede.
Concluindo, disse que a Bancada cumprirá as funções de sugerir, fiscalizar,
investigar, discutir e votar a favor ou contra todas as matérias de acordo com suas
convicções e de acordo com os interesses do povo de Nova Palma. Prosseguindo o
Senhor Presidente, anunciou a palavra do Ex-Prefeito Municipal, Senhor
Adroaldo José Santi, que cumprimento os presentes, citados no protocolo,
dizendo que cumpriu e honrou o juramento feito no dia primeiro de janeiro de dois
mil e treze, por ter realizado seu Programa de Governo, ter interagido com os
munícipes, Servidores Municipais, Secretários, entidades e comunidade em geral,
e ter cumprido as metas de governo, em prol de Sua Nova Palma, por todo o
auxílio recebido dos cidadãos, independente de partido político, credo religioso, de
etnia e da missão de Prefeito, por tudo o que realizou pelo crescimento e melhorias
em todas as comunidades. Agradeceu a Deus em primeiro lugar, pela oportunidade
de se colocar a disposição do povo, dizendo que quis o arquiteto do universo que
assumisse os destinos da sua terra, concedendo-lhe força, coragem, entusiasmo e
lhe assistiu no cumprimento de mais essa missão que o povo lhe conferiu nas
urnas. Agradeceu ao Vice- Prefeito Adalberto Piovesan, pela atenção e a parceria
no cumprimento do mandato, a família pelo apoio desde Sua candidatura até o ato
de hoje, que amargaram muitas ausências, com paciência e compreensão, que foi
fundamental. Aos Secretários Municipais, que são de confiança do Prefeito,
destacou que a confiança foi recíproca, agradecendo-os pelo auxílio, ajuda e ao
andamento do cumprimento do mandato, sendo parceiros e por isso é um vencedor
com eles. Aos Servidores Municipais, agradeceu pelo entendimento, compreensão,
pelas tarefas cumpridas exemplarmente, deixando-o tranquilo pelo trabalho
realizado e o resultado colhido. As entidades sociais, civis e de classes e a todos
que formam a comunidade, expressou seu agradecimento, pelo apoio e
compreensão, pela paciência da espera, que por muitas vezes teve que dizer não e
que procurou estar junto para dialogar, definir e participar das ações, tendo a
certeza que colheu bons resultados, agradecendo todas as entidades do município.
Continuando disse que, modernamente uma administração acerca-se de Conselhos
Municipais, que é o canal da sociedade civil organizada, em consonância com o
Prefeito e Secretários, que cuidam dos destinos do município e que os viu sempre
atuantes e responsáveis, no auxílio à administração e exemplo de entendimento
com o Prefeito, agradecendo a todos os Conselheiros. Não citou obras e feitos,
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pois todas suas ações e do Vice, foram de fazer, realizar, concretizar obras, ações,
melhorias, inovações desejadas e esperadas pelos munícipes, tarefa que hoje se
encerra. Ressaltou ter a consciência tranquila do dever cumprido e ter feito o quê
foi possível, para atender todas as aspirações dentro dos limites econômicos, éticos
e morais. Disse ainda, que de hoje em diante seu sucessor André Rossato, não
precisa mais constar em Planos de Governo, ações e metas como: adquirir área
para o Parque de Eventos, construir e colocar em funcionamento a Escola de
Educação Infantil, iniciar a pavimentação asfáltica no perímetro urbano, citando
que já foram concluídas trinta e duas quadras, novo Posto de Saúde, mais amplo e
que dará mais conforto aos usuários, reforma e adequação do ginásio de esportes,
destinação de área específica para o Distrito Industrial. Todas as obras que tiveram
andamento nos últimos quatro anos, receberão segmentos, muitas obras concluídas
e outras em andamento, que oportunizarão o fim do pagamento de aluguéis pelo
uso de espaço pelo município. Dirigiu-se ao Prefeito André, Vice, Vereadores e
comunidade, dizendo que se têm compromissos a cumprir, e que também foi pago
financiamentos da administração anterior, mas os compromissos que ainda tem,
não chegam a vinte por cento dos recursos a receber, colocando-se a disposição do
Prefeito. Citou alguns recursos: Recursos do FNDE, para ampliação da Escola
Cândida Zasso, no valor de oitocentos e quarenta mil reais, do Ministério das
Cidades mais de um milhão para a calçamento e asfaltamento de emendas dos
Deputados, na FUNASA cinco milhões e oitocentos mil reais, recursos do estado
da consulta popular, recursos já assinado com a CORSAN, do Ministério da
Integração quatrocentos e quarenta e quatro mil reais, já depositados para
construção da ponte no Lageado Seco e passagem molhada no Bugre e na Salete,
oito emendas de deputados, que inclui o Ministério das Cidades e da Agricultura,
ordem para o calçamento da Linha Rigon e já licitado o calçamento de Novo
Paraíso, aquisição de três veículos novos, dois mil e quinhentos metros cúbicos de
brita aprendida pelo IBAMA, já está liberada para Nova Palma, dizendo que são
recursos que somam mais de nove milhões de reais, isso é possível iniciar
imediatamente as obras. Disse ainda que há reformas e revisões a fazer nas
máquinas e veículos, que por ser final de administração e por contenção de gastos,
teve-se o cuidado mais redobrado com os recursos públicos, calculando que com
cento e cinquenta mil reais se faz boas reformas. Foi renovada a frota em dezoito
veículos, entre leves e máquinas e que está aguardando a repatriação da multa,
para fechamento das contas do município. Dirigiu-se a comunidade e autoridades
presentes, expondo seu apreço e agradecimentos aos companheiros de partido e da
coligação, servidores municipais, amigos, pessoas da terra e a todos os militantes,
que lhe confiaram o mandato na governança do município. Agradeceu a
oportunidade e a honra que lhe concederam e que todos saibam que terão sempre
sua admiração, gratidão e afeto e estarão sempre em sua lembrança. Concluiu
dizendo que viveremos e conviveremos em Paz sempre, pedindo a benção de Deus
a todos. Prosseguindo, o Senhor Presidente, anunciou a palavra do Prefeito
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Municipal, Senhor André Luiz Rossato que cumprimentou e nominou as
autoridades e população presente. Iniciou dizendo que este dia, todos são
protagonistas de mais um momento histórico da vida política, conclui-se uma
administração e inicia-se outra, a qual recai a renovação e as expectativas
legitimadas pelas urnas, onde assume a responsabilidade de bem conduzir o
município. Externou sua profunda gratidão e respeito a todos os ex-prefeitos, bem
como, todos os ex-vereadores, dedicando um reconhecimento especial aos
Vereadores da última Legislatura e Prefeito. Continuando, disse que assume hoje a
honrosa responsabilidade de conduzir os destinos do município e renova os
compromissos assumidos através do Programa de Governo, que, certamente
influíram para que a proposta alcançasse a vitória no pleito de dois de outubro,
reafirmando o compromisso de realizar uma administração baseada na
simplicidade, respeitando as divergências e permanentemente aberto ao diálogo,
com todos os segmentos e representação da sociedade e atentos aos princípios
legais da gestão pública. Sua Excelência tem consciência da grave crise política,
institucional e econômica da Nação, cujas consequências afetam nosso dia –a- dia.
Sabe-se que nosso município gasta mais de cinquenta por cento da sua
arrecadação, para cumprir compromissos atinentes à folha de pessoal, encargos e
as despesas de custeio que se elevaram acima do crescimento da arrecadação.
Diante disso, não lhe resta alternativas, senão enfrentar com coragem, alguns
sacrifícios e com uma equipe mínima. Registrou ainda, que combaterá
desperdícios de qualquer natureza e buscará racionalização na execução do
orçamento, com vistas a recuperar o equilíbrio da condição financeira. Disse ainda
que é necessária a restauração do parque de máquinas, colocar em dia os salários
atrasados e honrará o resto a pagar em curto espaço de tempo, para implementar a
nova administração. Dirigiu-se ao Legislativo dizendo que a respeito dos projetos
em andamento e obras iniciadas, terão o devido respeito e responsabilidade, em
consideração ao dinheiro nelas aplicados e que deste modo, afirma que, após
criteriosa avaliação, procedidas as adequações necessárias e a situação financeira
permitir, terão continuidade para poder colocá-las a disposição da população.
Antes de finalizar, fez um agradecimento a Deus pela vida, agradeceu a família
pelo suporte, bem como aqueles que acreditaram na sua capacidade, os que
colaboraram e conduziram a campanha, para que pudesse alcançar a vitória. Disse
ainda ser grato aos amigos que colecionou durante a vida, aos colegas de estudos,
do desporto e os que colaboraram para construir sua caminhada, a comunidade
pela confiança depositada, reafirmando seu compromisso de governar desde o
início pensando no município, e que este, não é um projeto pessoal, nem
partidário, e por esta razão afirma que não buscará em hipótese alguma a reeleição
na próxima eleição. Dirigiu-se aos Servidores Municipais e comprometeu-se a
tratar a todos com o respeito que merecem. Sabe que o cidadão, que é o objetivo
maior das suas ações, deposita muita esperança e por isso Sua Excelência, governo
e servidores devem dedicar-se com muito empenho e espírito público, para
07

devolver o esforço de todos que trabalham e contribuem com impostos. Agradeceu
os que aceitaram o convite para assumirem junto o desafio de servirem ao povo de
Nova Palma e renovou o pedido de trabalhar em equipe, cientes da
responsabilidade e da necessidade de dar as devidas respostas e o exemplo na
condução e destino da municipalidade. Concluiu fazendo um chamamento ao povo
de Nova Palma, Vereadores, Ex-prefeitos, Servidores Municipais, lideranças
comunitárias e institucionais, para se unirem em torno de um propósito comum, de
fazer o bem e o melhor para o povo e dar a contribuição, para elevarmos ainda
mais Nova Palma, a uma condição de destaque no cenário regional e estadual.
Concluiu desejando que Deus o inspire e o acompanhe nesta nobre missão e a
todos um proveitoso dois mil e dezessete. Finalizando, o Senhor Presidente
convidou os presentes para ouvir o Hino do Município e após participarem da
Solenidade de transmissão de cargo de Prefeito Municipal, no Gabinete do
Prefeito, no Centro Administrativo. Nada mais havendo a constar, o Senhor
Presidente, agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a presente Sessão
Solene. Nova Palma, 1º de janeiro de 2017.

Ver. Rodrigo Severo
1º Secretário

Ver. Odacir Busato
Presidente da CVNP
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