ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA DIA 02.10.2017
ATA Nº 29/2017
Aos dois dias do mês de outubro 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: Expedito Librelotto, Fernando Cassol, Flavio
Busanello, Neusa Rossato, Paulo Uliana, Reni Tagliapietra, Rodrigo Severo e
Tiago Facco. O Senhor Presidente declarou aberto os trabalhos, cumprimentou os
presentes e registrou a presença do Ex-Presidente Tiago Uliana, Rádio São Roque
e Rádio Comunitária de Nova Palma. Em seguida, convidou o Suplente Expedito
Librelotto, para apresentar a Mesa o Diploma e a Declaração de Bens, e na
sequência prestar o juramento, sendo declarado empossado Vereador.
Continuando, colocou em apreciação a Ata n.º 28/2017, da Sessão Ordinária
realizada dia vinte e cinco de setembro de dois mil e dezessete, aprovada por
unanimidade, e solicitou a 1ª Secretária, Ver.ª Neusa Rossato, que proferisse as
leituras do expediente: Convite da EMATER - 4ª Olímpiada Rural Regional, dia
07 de outubro, em São João do Polêsine; Convite para VI Semana Municipal da
Água, de 30 de setembro a 07 de outubro; Ofício n.º 1.336/2017/GIGOV – Crédito
de Recursos Financeiros. À Mesa, foram apresentados: Do Executivo Municipal:
Projeto de Lei n.º 27/2017: Institui o Sistema Municipal de Ensino em Nova
Palma. Projeto de Lei n.º 28/2017: Reestrutura o Conselho Municipal de
Educação de Nova Palma/RS. Projeto de Lei n.º 29/2017: Institui a Bandeira da
Escola Municipal de Ensino Fundamental Santo Inácio de Nova Palma – RS. No
ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE, fez uso da Tribuna o Ver. PAULO
ULIANA. Cumprimentou todos os presentes e deu as boas vindas ao colega Ver.
Expedito, desejando um bom trabalho. Agradeceu a emenda da Senadora Ana
Amália Lemos, do PP, para equipamentos agrícolas. Parabenizou a comunidade de
Vila Cruz, pela excelente festa realizada no dia de ontem e reportou-se ao
temporal acorrido no final do domingo, com muitos estragados no Município e
transtornos na região. Destacou ter acionado o Secretário de Obras e o VicePrefeito, para um levantamento dos estragos ocorridos no município e ver se
conseguem atingir o índice de perdas, para conseguirem alguma coisa da Defesa
Civil, em caso de Decreto de situação de emergência. Registrou que, após terem
realizado a manutenção das máquinas, as mesmas voltam para os trabalhos nas
estradas do município. Em seguida, se manifestou na Tribuna a Ver.ª NEUSA
ROSSATO. Cumprimentou a todos e também deu as boas vindas ao Ver.
Expedito, desejando que faça um bom trabalho. Parabenizou os colegas
Vereadores, representantes do povo, pelo seu dia, comemorado em primeiro de
outubro. Registrou que no mês de outubro, se inicia o movimento popular outubro
rosa, voltado à conscientização na prevenção do câncer de mama, que diagnostica01

do no início, tem mais chances de cura. Registrou ter participado, quarta-feira,
nesta Casa, na reunião do Poder Legislativo da Quarta Colônia e Região, para
avalição da marcha dos Vereadores a Capital, considerando positiva, pois houve
troca de informações e experiências. Registrou que, na sexta-feira, ocorreu uma
audiência pública, onde o Secretário de Administração apresentou o relatório de
avaliação das metas fiscais, do segundo quadrimestre, o que foi arrecadado e gasto
no período, lendo alguns dados. Chama atenção o resultado do orçamento, sendo
que dá receita uma parte é do Fundo de Aposentadoria dos Servidores, que não
pode ser usada pelo Executivo. Na oportunidade, questionou o valor de mais de
novecentos mil reais de saldo, esclarecendo serem valores empenhados e ainda
não pagos, além de que terão mais uma parte do décimo terceiro para pagar.
Colocou existir um equilíbrio financeiro, sendo o relatório positivo. Após,
manifestou-se na Tribuna o Ver. TIAGO FACCO. Cumprimentou a todos e
registrou a alegria de ter o Ver. Expedito na Casa. Como Presidente da Comissão
de Orçamento e Finanças, está avaliando mais profundamente o relatório das
metas fiscais, para trazer os números. Com relação ao Posto de Saúde, frisou não
criticar e sim trazer as demandas, para que seja melhorado, pois torce que as
pessoas sejam bem atendidas, destacando que algumas pessoas elogiaram, outras
criticaram e trouxeram cobranças. Esclareceu que optou por não voltar com sua
filha ao Posto, por que falou com a pediatra da criança. Lembrou que o sistema de
agendamento foi implantado na Administração anterior e se estivesse errado, teria
sido mudado, mas está funcionando. Solicitou a limpeza das bocas de lobo na
cidade, que estão com acúmulo de sujeiras, pedindo ao Líder Rodrigo levar a
preocupação até a Administração, pois estamos num período de muitas chuvas. Na
questão do vendaval, ao se informar, foi lhe colocado que o coordenador da
Defesa Civil é o Jossandro Marion, que foi para um curso, indo para o interior
somente o Secretário de Obras e o Vice-Prefeito, frisando que, como coordenador,
precisa estar por dentro do assunto e visitar o interior, para avaliar. Ressaltou que,
no dia de hoje, visitou algumas comunidades, até ajudou fazer o coberto em uma
casa. Frisou ter uma série de ferramentas para quando acontecer um sinistro e
conseguirem chegar com auxílio o mais rápido possível. Lembrou que existe o
sistema para cadastramento, em situação de emergência, mas a Coordenadoria da
Defesa Civil, juntamente com a Administração precisam olhar o interior, se
necessitam de auxílio. Continuando, fez uso da Tribuna o Ver. EXPEDITO
LIBRELOTTO. Saudou a todos e cumprimentou o Presidente Odacir pelo belo
trabalho, sempre imparcial e mantendo a ordem. Também cumprimentou o
Presidente, pois faz parte da administração e bom relacionamento, pela equipe de
trabalho que manteve, as Servidoras Tania, Ivete e Salete, pessoas de total
confiança, apolíticas, competentes e sempre fazem pelo melhor da Casa,
ressaltando que sirva de incentivo as mesmas e aos próximos Presidentes.
Agradeceu a partido do PP, pelo convite para assumir a Vereança e também o
Vereador Claudio, que cedeu o espaço, confessando que ao recebeu o convite,
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pensou várias vezes se assumiria, porque ficou um certo desapontamento da
comunidade, mas refletindo, entendeu que as pessoas que votaram na Sua pessoa,
foi por convicção e acharam que tinha condições de continuar o trabalho, então
aceitou. Frisou que será um vereador de verdade, trará alguns pedidos e se preciso
ajudará a Administração, pois é cidadão e quer o melhor para Nova Palma.
Lembrou que tiveram momentos muito bons nesta Casa, decisivos e importantes,
com votação de alguns projetos, frisando ter sido feliz nos três anos que esteve na
Câmara, pelo trabalho de todos os Vereadores, de situação e oposição. Sempre
respeitou a oposição e companheiros e foi respeitado, eleito duas vezes Presidente
por unanimidade. Quer continuar nesta linha, respeitando a todos e fazendo o
melhor, se precisar irá debater assuntos, mas não gosta de brigas. Desejou a todos
os Vereadores e equipe de trabalho, um ótimo mês de outubro, que seja tranquilo,
se colocando a disposição de todos. Prosseguindo, fez uso da Tribuna o Ver.
FERNANDO CASSOL. Cumprimentou os presentes e registrou o prazer de ter o
colega Ver. Expedito, pois passa outro modo de ser Vereador, pela tranquilidade e
experiência, sem agressividade, passando segurança. Frisou ser importante
trabalharem juntos pelo município, sem misturar certas coisas. Pediu desculpas
por não ter participado da cavalgada em Vila Cruz, por motivo de saúde, assim
como não pode comparecer na festa do Bom Retiro. Registrou ter recebido
ligações, após o temporal, que foi pior em municípios vizinhos, com muita
destruição, mas ainda bem que não teve vítimas, informando que conversou com o
Prefeito, que ficou de fazer visitas pelo município, juntamente com o Vice e o
Secretário Jossandro, e ver o que aconteceu pelo interior. Destacou ter feito seu
papel de Vereador, tendo a certeza que devagar as coisas vão se colocando.
Também fez uso da Tribuna o Ver. RENI TAGLIAPIETRA. Cumprimentou
todos os presentes e deu as boas vindas ao colega Expedito, pessoa com grande
experiência. Reportou-se a reunião de avalição da Marcha dos Vereadores,
realizada na quarta-feira passada, considerando importante levarem as demandas
do município e região, na presença de vários Secretários Estaduais. Destacou que,
alguns municípios já tiveram algumas demandas atendidas, espera que continuem
firmes na caminhada, pois com a falta de recursos a nível Federal e Estadual é
difícil conseguir as coisas, imagina isoladamente, sendo importante a união,
parabenizando a Associação. Também parabenizou a comunidade de Vila Cruz,
pela organização da missa crioula e festividade, com a presença de alguns
Vereadores, um momento de confraternização pela cultura do Rio Grande do Sul,
oportunidade em que o Ver. Paulo deve ter conversado com agricultores, que
colocaram a situação das estradas. Registrou que, em contato com a Secretaria de
Obras, justificou-se o não patrolamento na Linha dos Facco, por que precisam
levar material e será feito em outro momento, mas os moradores pediram que seja
feito uma tapeação, para melhorar a linha. Também solicitou a manutenção na
estrada da Santa Luzia, que está com bueiros quebrados. Considerou uma bela
iniciativa a realização da primeira Feira do Livro em Nova Palma, nos dias doze e
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treze de outubro, que tem o apoio de todos os Vereadores, através de patrocínio, e
espera que a comunidade participe e o evento tenha continuidade. Continuando,
fez uso da Tribuna o Ver. FLÁVIO BUSANELLO. Saudou a todos e desejou
sucesso ao Ver. Expedito. Agradeceu a presença de sua esposa, que não esteve
presente na posse, por motivo de saúde, e o apoio da família na sua candidatura.
Também agradeceu o Ver. Beto Piovesan pelo espaço cedido. Em seguida,
solicitou ao Líder Rodrigo, para ver o motivo de algumas casas não terem a
calçada concluída, na realização do calçamento do Habitar Rigon, podendo ser na
próxima sessão. Também solicitou duas cargas de cascalho, na Rua Aquiles
Grotto, pois formou barro nos dias de chuva, após patrolamento. Parabenizou a
iniciativa pela realização da primeira Feira do Livro em Nova Palma, desejando
sucesso e que dure vários anos. Finalizando o espaço, Ver. RODRIGO SEVERO
cumprimentou os presentes e também deu as boas vindas ao colega Expedito,
ficando honrado com a presença. Parabenizou todos os Vereadores pelo seu dia,
comemorado em primeiro de outubro. Reportou-se a reunião de avaliação da
Marcha dos Vereadores, em sua primeira participação, considerando que foi bom e
valeu a união de todos os municípios, com grande participação dos Vereadores.
Ressaltou que alguns benefícios vieram, e virá mais. Quanto ao temporal, se
preocupa com as comunidades, registrando que hoje visitou o interior, mas não
aconteceu nenhuma fatalidade, apenas danos materiais. Registrou que o temporal
destruir o restante da torre de telefone do Caemborá, com problemas que se
estendem há tempos, mas ainda bem que o aparelho novo ainda não havia sido
instalado. Quanto à situação das estradas, destacou estarem sendo muito cobrados,
informando que a máquina está em Pinhalzinho e irá para o Caemborá. Cobrou do
Secretário de Obras o patrolamento e cascalhamento na Linha dos Cocco, bem
como tem cobrado o patrolamento no Chapadão e Rincão dos Fréos, onde as
estradas estão ruins. Registrou que precisam urgente de uma retroescavadeira
nova, para atender as necessidades. Registrou que, provavelmente no dia de
amanhã, a retro da agricultura volta para o interior, terminando as horas-máquinas
em Novo Paraíso e depois irá para a Linha Base. Cobrou do Prefeito as duas
passagens molhada que dão acesso ao Rincão dos Fréos, informando que a
próxima aos Bellé, quando chove não passa, por ser muito baixa, necessitando de
um aumento, e estão atrás de emenda para resolver o problema. Informou que a
draga vai até a referida passagem molhada para fazer a limpeza e melhorar o
escoamento da água, assim como a ponte do Caemborá e barragem da Salete.
Quanto ao pedido de informações do Ver. Flávio, com relação às calçadas na
Linha Rigon, irá se informar e trará a resposta. No ESPAÇO DE LÍDERES não
houve inscritos. Na ORDEM DO DIA foi apreciado o Projeto de Lei do
Executivo n.º 26/2017, aprovado por unanimidade, com seus pareceres. No
Espaço das Explicações Pessoais manifestou-se o Ver. Expedito Librelotto.
Retornou a Tribuna para agradecer as manifestações de carinho e apoio dos
colegas, destacando que isso aumenta ainda mais sua responsabilidade de fazer as
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coisas as mais certas possíveis. Após, se manifestou o Ver. Tiago Facco. Como
Presidente do Partido Socialista Brasileiro, agradeceu a presença do Ver.
Expedido neste período, dizendo que vai fortalecer o Partido, bem como a
Coligação, como Vereador, pelo trabalho que desempenhou, colocando Seu
Partido e demais Vereadores a sua disposição, para apoiar suas demandas, não
importando para quem votou e sim melhorar a qualidade de vida das pessoas. Com
relação às calçadas, dirigiu-se ao Vereador Rodrigo, dizendo que existem Projetos
que contemplam as mesmas e outros não, mas tem quase certeza que a citada
contempla. Com relação às estradas, disse que esteve no Bom Retiro, no fim de
semana, e está bastante ruim, bem como Linha Um e Salete, devido ao grande
volume de chuva, sendo difícil recuperar e em muitos locais é necessário colocar
cascalho, a demanda é grande, bem como a falta de maquinário. Concluindo, disse
que as pessoas cobram dos Vereadores e espera que possam realizar os consertos.
Finalizando o espaço, fez uso da Tribuna o Ver. Rodrigo Severo. Referiu-se a
explanação do Ver. Tiago, com relação às calçadas, dizendo que tirará as dúvidas
sobre a construção e trará as informações, para poderem repassar as pessoas que
cobraram esta providência. Com relação à Rua Achiles Grotto, informou que o
Senhor Prefeito falou ao Secretário, que somente Sua Excelência autorizará o
patrolamento das ruas da cidade. Explicou ainda que, se não colocarem cascalho e
logo chover, estraga e entope as bocas de lobo. Parabenizou o Ver. Busanello,
dizendo que, apesar de não ser de seu partido, tem muito respeito e carinho, que
foi um grande colega e parceiro, bem como parabenizou pela votação que teve e a
oportunidade de ser Vereador nesta Casa, e espera que volte, pois é de pessoas
assim que precisam e que deixe Sua presença na cadeira que sentou, diferente do
Vereador que vem, para que tenha mais calma, porque as coisas aqui acontecem
normalmente e não precisa de agressão, ofensas e nem rancor com ninguém, pois
conversando é que se acerta e Sua Excelência deu exemplo de como deve ser feito
a política em Nova Palma. Antes de encerrar, o Senhor Presidente Ver. Odacir
Busato, referindo-se ao Vereador Expedito, disse ser uma alegria tê-lo na Casa.
Agradeceu pelas palavras dirigidas a Sua Excelência e que ao longo do tempo,
pode mostrar como deve ser um político e respeitando as ideias. Reportou-se
quando estava em campanha, visitando os Nova-palmenses, os mesmos lhe diziam
que se eleito, que trabalhasse pelo bem de Nova Palma, e é isso que está
procurando fazer, sabedor de que falhas existem. Agradeceu as informações
recebidas, bem como do Ex-Vereador Tiago Uliana, reconhecendo suas
limitações, desejando uma boa estada nesta Casa e tem a certeza que muito vai
contribuir, pois independente de partido, cada um defende suas ideias, mas acima
de tudo trabalhar para o povo. Ao Vereador Busanello, disse que foi uma alegria
tê-lo neste período, destacando ser importante a grande maioria ter sua
oportunidade de estar nesta Casa, embora tenha ficado Suplente, espera que volte
e traga suas propostas. Com relação à reunião realizada na quarta-feira, dos
Presidentes e Vereadores da Quarta Colônia, ressaltou que dos onze municípios
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que fazem parte, dez estavam presentes, isso demonstra a força e a união dos
Vereadores. Frisou que muito ouviu falar que não adiantava ir a Porto Alegre,
porque não se consegue nada, mas se ficar acomodado aí sim fica mais difícil e
que surpreendeu a todos o grande número de Vereadores presentes na Marcha e as
cobranças feitas. Destacou que, durante o Evento foi liberado alguns recursos e
também após o retorno aos municípios. Frisou a força da Rádio São Roque
presente através do Gilberto, divulgando e entrevistando os presentes e declarou
encerrado os trabalhos da presente Sessão. Sala das Sessões, Nova Palma, 02 de
outubro de 2017.

Ver.ª Neusa Rossato
1ª Secretária

Ver. Odacir Busato
Presidente
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