ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA DIA 03.04.2017
ATA Nº 07/2017
Aos três dias do mês de abril 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 06/2017, da Sessão Ordinária
realizada dia vinte e sete de março de dois mil e dezessete, aprovada por
unanimidade. Na ocasião, o nobre Primeiro Secretário, Ver. Rodrigo Severo leu:
Of. Gab. Prefeito n.º 071/2017 – informando o Ver. Rodrigo Severo como novo
Líder do Governo na Câmara; Of. SISEMNPA n.º 03/2017 – comunicando a nova
Presidência do Sindicato Servidora Cleura Jovannowich Rodrigues; Convite da
Assembleia Legislativa – Gabinete do Deputado Valdeci Oliveira – Audiência
Pública: Gestão do Hospital Regional de Santa Maria, dia 10 de abril, em Santa
Maria; Convite do Poder Legislativo da Quarta Colônia e Região para reunião, dia
05 de abril, em Dona Francisca. À Mesa, foram apresentados: Do Legislativo
Municipal: Do Ver. Tiago Facco: Proposição n.º 22/2017: Pedido de
Providências: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente,
providencie a repintura da sinalização viária horizontal, sendo elas faixas de
pedestres e linhas de divisão de fluxo no centro das vias, na Rua Raimundo
Aléssio e Av. Emancipação. De Todos os Vereadores: Moção n.º 01/2017:
Moção de Pesar: Aos familiares do Sr. Oracy Stefanello Busato, Ex-Vereador de
Nova Palma, pelo seu falecimento, ocorrido dia 1º de abril. No ESPAÇO DO
GRANDE EXPEDIENTE, fez uso da Tribuna o Ver. FERNANDO CASSOL.
Cumprimentou e agradeceu a presença dos mesmos. Comunicou que, no dia de
hoje, esteve na comunidade do Rincão dos Fréos, juntamente com o Ver. Rodrigo
e o Secretário Marcelo Ferraz, acompanhados da Brigada Militar, para solucionar
o problema de uma tubulação, que impedia o Sr. Vanderlei Alves de acessar sua
lavoura para colher a soja. Destacou que se depararam com uma porteira trancada
com corrente e arrame, onde foi preciso cortar a cerca para ter acesso, sendo que é
uma estrada geral. Registrou ter passado pelas estradas do município, após muitas
chuvas, por ser um fiscalizador do município, e constatou que quase todas estão
patroladas, deixando-o feliz, pois os colonos necessitam e alguns agradecem,
considerando importante acompanhar e ver com os próprios olhos o que está
sendo realizado. Em seguida, se manifestou na Tribuna a Ver.ª NEUSA
ROSSATO. Cumprimentou todos os presentes e iniciou a leitura de seu
pronunciamento, dizendo que ao sair da última Sessão, conversou com a Jocéli e o
Flavio da comunidade do Santo Inácio, onde lhe foi dito pelo Flavio que o mesmo
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gostava de ouvir debate político, mas o que se viu tanto na última Sessão e
anteriores não é debate. Continuando, Sua Excelência, disse que um Vereador
com mais de trinta anos de vida pública se acha o dono da verdade, é um vereador
que debocha do governo, só traz criticas e não traz nada para somar e que, em três
meses não apresentou nenhum projeto, nem mesmo conversou com o Prefeito,
Vice-Prefeito ou Secretários sobre os problemas do município. Disse ainda que
este Vereador presta um desserviço à Nova Palma e desestimula novas lideranças,
e a política só tem a perder com essas atitudes. Disse ainda que um Vereador que
cobra agilidade do governo, e que na administração pública não se pode errar, mas
chega atrasado à Câmara para seu trabalho que é às dezoito horas conforme Art.
70 do Regimento Interno. Dirigiu-se ao Senhor Presidente, dizendo que deveria
ser descontado do Vereador, pois todas as reuniões das Comissões chegou
atrasado. Continuando, disse que quando um o Vereador é governo, prega
harmonia entre os poderes, mas quando é oposição é critico, dizendo que se
fossem críticas construtivas, mas não, que difama o governo por rancor e por não
admitir perder uma eleição. Com relação a sua vida pessoal, profissional e agora
política, sempre primou pela ética, e que vai seguir na casa determinados valores e
princípios que norteiam sua vida e que não vai ser a prepotência, a arrogância e o
sentir-se o dono da verdade que irá mudar seu comportamento. Disse a Vereadora,
que há diversas maneiras de fazer política e não é porque é Vereadora e por ser
inviolável para expressar suas opiniões, que irá à tribuna falar ou atacar alguém
porque os eleitores apreciam e, jamais fará nome de qualquer cidadão que esteja
devendo aos cofres públicos, muito menos pessoas falecidas. Todas as pessoas têm
problemas familiares e não cabe a Vereadora julgar, nem mesmo seus irmãos que
estão em dívida com a Prefeitura e que ficaria com vergonha se tivesse dado seu
voto, a um Vereador que age dessa maneira. Ressaltou que tem maior respeito pela
imprensa e aprecia o trabalho, mesmo quando cometem algum equívoco, porque
errar faz parte do ser humano, mas, como Vereadora, decidiu utilizar as redes
sociais- Facebook, para divulgar seu trabalho durante seu mandato, dizendo ser
responsável pelas divulgações de sua página, pois está a seu serviço de Vereadora
e não da Prefeitura ou da Câmara e que nunca precisou excluir sua conta e nem
utilizar contas de outras pessoas para saber o que estão publicando ou para postar.
Pediu perdão ao Presidente e colegas dizendo que tem se portado com dignidade e
ética no plenário, mas que depois de tudo que ouviu não poderia deixar de se
pronunciar. Após, usou a Tribuna o Ver. RODRIGO SEVERO. Cumprimentou a
todos e parabenizou a Servidora Cleura, eleita Presidente do SISEMNPA.
Considerou exemplo de Vereadores pelo que conseguiram para comunidade do
Rincão dos Fréos, colocando que, por encrenca de família, o Sr. Aristeu Alves não
conseguia retirar seu produto da lavoura por um problema de tubulação,
lembrando que na administração do Adroaldo, conseguiram fazer, mas outra
família quebrou a tubulação. Registrou que na semana passada, as máquinas foram
até o local, mas não conseguiram fazer o serviço, por que vieram armados com
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paus e pedras, querendo agredir os funcionários da Prefeitura, onde após o
Secretário de Obras e o Prefeito também estiveram no local, mas não conseguiram
resolver. Os poderes não deram carta branca, pois não queriam se incomodar,
assumiram a encrenca, carregaram os tubos na caminhonete do Ver. Fernando que
não tinha caçamba, falaram com a Brigada, fizeram o serviço e já estão colhendo a
soja aqueles que necessitavam passar no local. Sente-se responsável pela aquela
área, passou o dia nas estradas fiscalizando, papel de Vereador agilizar o trabalho
e mostrar onde existe dificuldade, agradeceu o poder público pelo patrolamento na
Linha Soturno e Rincão dos Fréos, destacando que não foi feito um trabalho como
se deve, mas continuaram cobrando cascalhento e tubulação, que até o final do ano
farão. Sobre a sessão passada, prometeu não vir gritar e ser o dono da verdade,
considerando-se um Vereador humilde, com vontade de aprender, onde todos
merecem respeito, independente de cor, partido ou religião. Considerou falta de
respeito com o Prefeito André, a colocação do Ver. Beto, de que nesse mandato
não fizeram nada e tem que chamar o Adroaldo de volta, cobrando elegância do
mesmo, um vereador formado e estudado, experiente na câmara e Prefeitura.
Fizeram muito sim, pois nos noventa dias de administração, trinta foi para arrumar
as máquinas, e sessenta trabalharam. Aprendeu não mentir e sim fazer as coisas
corretas, registrando que fizerem oitocentos quilômetros em patrolamento de
estradas, em sessenta dias, foi rápido para tentar passar em todas comunidades,
mas depois voltarão fazer todas as entradas, com cascalhamento, onde necessário,
pois dependem dos agricultores. Com relação ao Distrito Industrial, ressaltou que
nunca foi contra a compra, mas na Administração passada, trouxe dez
empresários, que sugeriram fazer o Distrito na Linha do Soturno, área aprovada no
plano diretor, mas por falta de diálogo da administração da época, não se chegou a
um acordo, mas o Adroaldo não escutou. Registrou que fez sua empresa
particular, não precisou de nada da prefeitura, fez terraplanagem e construiu
pavilhão. Já seus amigos Jader e Eduardo Cerezer, na mesma época tinham o
sonho de sair da beira do Portela, ajudando-os na negociação da compra da área no
local e que geram mais de cinquenta empregos. Disse ainda, que são jovens, com
vontade de trabalhar, exemplo de empresa, considerando importante ajudar as
pequenas e não só duas ou três que são vistas. Registrou que foram mais de duas
mil caçambadas de terra particular, sem ajuda do Prefeito Adroaldo, que só nos
últimos dias levou míseras cargas de areia, tendo sido pago o diesel. Citou todas as
empresas na Linha do Soturno, com mais de oitenta funcionários, não foram
reconhecidos e nem escutados na compra da área do Distrito Industrial, não é
contra, torce para que funcione e gere empregos. Continuando, fez uso da Tribuna
o Ver. PAULO ULIANA. Saudou a todos e registrou sua consternação com o
falecimento do Senhor Oracy Busato, tio do Presidente Odacir e ex-Vereador, seu
amigo, deixando seu abraço. Registrou ter prestigiado, juntamente com alguns
colegas e o Presidente, do evento transmitindo direto de Porto Alegre pela
internet, no escritório do Emater, onde foi concedido o Certificado de Filântropia
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por mais três anos, parabenizando o trabalho, principalmente no auxílio aos
agricultores, considerando uma parceria indispensável. Respondeu o
questionamento do Ver. Beto, com relação ao calçamento de Novo Paraíso, uma
preocupação da Administração anterior, emenda que veio somar para a
comunidade, dizendo que o dinheiro estaria disponível, cobrando a obra. Sua
Excelência, informou que, por enquanto aguardam os recursos, assim como de
outras emendas, para dar início as obras, frisando que a comunidade está satisfeita,
e ninguém está contra a emenda. A comunidade está feliz com a conquista, mas
não acharam justo se tornar urbano para recolher IPTU. Ressaltou que não gosta
muito de olhar para traz, é um humilde Vereador, sendo importante olhar e
analisar a coisas do presente e tentar ajudar o município para o futuro, sendo uma
liderança que colabore. Prosseguindo, fez uso da Tribuna o Ver. TIAGO
FACCO. Saudou a todos e registrou seu pesar pelo falecimento do Sr. Oracy
Busato, ex-Vereador e ex-Secretário de Obras, que muito trabalhou pelo
município. Justificou seu pedido de providências, solicitando a repintura da
sinalização viária, que se faz necessária nessa época de colheita e entrega de
produção, antes que alguém se machuque e a Prefeitura seja responsabilizada,
pedindo que analisem com carinho a solicitação. Com relação às colocações dos
Vereadores, destacou também ser novato na questão, ficando chateado que parece
que só tem o Beto de Vereador, tudo é direcionado a ele, sendo que são cinco de
oposição, se tem algo contra o Beto, também é contra sua Excelência, pois as
colocações que o Vereador fez, tem o aval da Bancada e são cobranças. Destacou
que muita coisa boa ficou da Administração passada, foi viabilizada uma área para
o Distrito Industrial, feita a compra e existem pessoas que querem instalar-se, área
esta aprovada por todos os Vereadores da época, se tinha uma área em outro local,
também não foi dada a devida atenção. Falou de algumas empresas, mas tem mais
no município e se acharam melhor construir fora da área destinada, tudo bem.
Defendeu que teve sim máquinas da prefeitura que auxiliaram a empresa Cerezer
na Linha do Soturno e as cobranças feitas aqui é pelo bem do município. Ressaltou
que as primeiras estradas já estão como no início, necessitando de novo
patrolamento, sendo que todas as entradas estão para serem feitas. Frisou ser
preciso saber que as críticas são construtivas, não critica e sim traz ideias, se
baseia no compromisso do plano de governo do PMDB, dois mil e dezessete a
dois mil e vinte, que achou no lixo, contendo várias coisas que falam em melhorar,
mas até agora nada, compromisso de governo cadastrado no tribunal eleitoral, que
precisa ser cumprido. Espera não ser mal interpretado em suas colocações, mas
não é só o Beto que se faz presente e sim são nove Vereadores. Também fez uso
da Tribuna o Ver. CLAUDIO PIOVESAN. Cumprimentou todos os presentes e
também registrou suas condolências pelo falecimento do Sr. Oracy, lembrando
que trabalharam juntos por dez anos e se tinha muito respeito. Era uma pessoa
simples e que queria ver o serviço pronto, um incentivador na Secretaria de Obras.
Como trabalha na saúde, registrou sua preocupação com as pessoas que dependem
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do SUS, que aqui ainda são bem atendidos, mas quando encaminhados para outro
município é muito difícil, ninguém quer receber. Acredita que setenta por cento
dos munícipes não têm plano de saúde, sugerindo que os Vereadores participem,
juntamente com o Poder Público, na audiência pública, em Santa Maria, para que
o Hospital Regional oferte mais vagas pela SUS. Registrou que, na sexta-feira,
esteve em Porto Alegre, a convite da Secretária de Saúde, em busca de um carro
junto a Divisão de Convênios. Finalizando o espaço, Ver. BETO PIOVESAN
saudou os presentes e frisou que não imaginava tamanha dimensão com suas
colocações na Tribuna, destacando que não acha que mereça qualquer resposta ao
dito, cada um diz o quê pensa e o quê quer, usa o espaço na tribuna, que é local de
manifestação. Causou um certo impacto suas colocações, porque passaram um
jejum muito grande, um vácuo enorme de informações, ratificando que perderam
os recursos da Barragem da Usina Dona Francisca por negligência e falta de
trabalho, lembrando de uma entrevista, em que questionou a advogada da equipe
de Porto Alegre, contratada pra defender o município, se o recurso que perderam
não tem efeito suspensivo, mas ela colocou estar trânquilo e após deu entrevista na
Rádio da cidade dizendo que os recursos estavam garantidos, mas levaram três à
zero, e ao levar pra Brasília, na Administração Adroaldo, conseguiram reverter
cinquenta por cento, pois em primeiro de janeiro tinham zero de ICM da Usina, e
ninguém foi pra rádio falar. Frisou que nos quatro anos de Administração do
Adroaldo, não teve nenhuma emenda do PMDB, mas sim graças ao PT e outros
partidos, que conseguiram vários recursos, totalizando mais de nove milhões de
reais. Espera que o ex-Vereador tenha mais sucesso como assessor e consiga trazer
emendas. Citou o ocorrido, de uma emenda do Deputado Perondi, que veio em
outra época, para o ginásio do Comércio, onde a comunidade foi mobilizada, mas
a emenda acabou voltando, informações estas omitidas nas divulgações do fato,
lembrando que a obra agora iniciada é uma conquista da Ex-Vereadora Marta.
Com relação à área industrial, criticada, frisou estar paga e sem propina,
reportando-se a colocação do Ver. Rodrigo, que quer a área industrial na área dos
Rossato, mas tiveram a oportunidade e não compraram, era só fazer o que fizeram,
não por falta de recurso, pois nos oito anos em que o PMDB foi vice-Prefeito,
arrecadaram, só da Usina Dona Francisca, que era na integralidade, vinte milhões
de reais, questionando se não sobrou um para comprar a área desejada, naquela
época. Frisou que houve uma disposição da Administração do Adroaldo, em
função de uma discussão dos empresários, e não a revelia da vontade, foi discutido
e compraram, se outros preferiram se instalar na Linha do Soturno, melhor,
informando que não é verdade que os Cerezer foram ajudados somente na véspera
da eleição, pois várias vezes as máquinas estiveram lá. Não foi Sua Excelência que
disso que tem que trazer o Adroaldo de volta, e sim à matéria do Diário de Santa
Maria, apenas leu, e não foi Sua Excelência quem colocou. Ressaltou que não irão
se desviar em nenhum momento e colocará com tranquilidade o quê for
necessário. Reportou-se ao dito na Radio São Roque, onde colocaram a culpa nas
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contas que o Adroaldo deixou, milhões de fortuna, mas se verificou que restou
apenas cento e setenta e três mil reais do livre, sendo que os da saúde já veio,
agora colocam a culpa na oposição de que está atrapalhando, lembrando que ainda
não votaram contra nenhum projeto, mas votarão se for contra a vontade e
interesse da comunidade, pois prometeram defender o município e irão cumprir. E
se algum amigo próximo disser que está arrogante e prepotente, até se preocuparia
com o quê foi colocado. Registrou uma frase do Pe. Luiz Sponchiado, “depois de
perder o passado não há mais nada a se perder”, frisando que reverência com
muita honra o que fizeram nos anos que administrou o município. No ESPAÇO
DE LÍDERES manifestou-se o Ver. RODRIGO SEVERO. Desejou forças ao
Presidente Odacir, pelo falecimento do seu tio Oracy. Agradeceu o partido do
PMDB, por ter lhe colocado nessa data de Líder do Governo, no qual, antes tinha
a Ver.ª Neusa, que cedeu o espaço, achando ser o melhor para tentar debater mais
de frente com palavras e com certos Vereadores, que se acham o dono da verdade,
e se é para lutar e gritar, farão isso, destacando que quer projetos e ideias.
Concordou com o pedido do Ver. Tiago, com relação às pinturas das faixas na
cidade, destacando que também cobrou do Prefeito, que concorda com o mesmo.
Disse ainda, que não está ofendendo os demais colegas Vereadores, os quais
respeita, sugerindo ao colega que siga o exemplo. Colocou que se estressa, fala
alto ou vai para a Rádio, quando é agredido com palavras. Frisou que, na semana
passada, saiu chateado com o quê o Nobre colega Adalberto Piovesan, colocando
ter recebido os parabéns após sua entrevista e assumiu a responsabilidade de
defender o partido e o Município de Nova Palma. Colocou que na sessão passada
o Nobre Colega falou que não estavam fazendo nada, que tem que chamar o
Adroaldo de volta, que não sabe se aconteceu um erro no jornal, que alguém errou,
mas o fato é que foi usado aqui dentro com caráter de ofensa e abuso, pedindo
respeito, pois são minoria. Quanto ao Posto de Saúde do Caemborá, já que veio a
informação de que não estão fazendo nada, registrou que o referido Posto estava
com a contrapartida atrasada desde treze de janeiro de dois mil e dezesseis, o qual
a atual administração pagou mais de trinta e três mil reais, e a empresa está
concluindo, falta só pintar. Outro assunto é o distrito industrial, concorda que foi
uma belíssima compra feita pelo Adroaldo, parabenizando o mesmo, no qual, o
Nobre colega Adalberto disse que fazem cinquenta anos e não conseguiram
comprar, mas o PMDB administrou quatro anos o Município, lembrando que a
maioria dos Vereadores votou favorável a compra da área, que era para ser distrito
industrial, mas hoje já não é mais, pois tem parque de diversão, foi feita nova lei,
para indústria e não para prestador de serviço, citando seu exemplo. Destacou que
foi pago mais de um milhão e trezentos e vinte mil reais pelo terreno, e conforme
levantamento antes da compra não chegava a esse valor, que em quatro anos foi
pago. Quanto aos Postos de Saúde, estão concluindo o da cidade e depois irão para
o Santo Inácio, sendo que também pagaram mais de vinte mil reais. Em seguida,
fez uso da Tribuna o Ver. TIAGO FACCO. Cumprimentou todos os presentes e
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registrou ter participado, no final de semana, a convite do Sr. Padilha, para fazer
parte do encerramento do veraneio, com jantar no sábado a noite, parabenizandoo, por ser um empresário do Município, que investe no balneário, principal ponto
turístico, onde é feito um processo licitatório, bem como a Prefeitura também
investe em melhorias. Reportou-se a reportagem do Jornal Cidades do Vale, que
trata dos gastos com diárias na região, parabenizando os Vereadores da
Legislatura passada, onde o Sr. Expedito era o Presidente, e teve-se um gasto de
somente quatro mil cento e quarenta e cinco reais, enquanto tem outros municípios
que gastam um absurdo, na nossa Região. Destacou que muitas vezes tiram
dinheiro do bolso para irem a alguns locais, sem diárias, ressarcindo apenas o
valor da refeição e outras vezes nem isso. Referiu que o Executivo gastou pouco
mais de vinte e sete mil reais, uma das Prefeituras que menos gastou. Concluindo,
frisou que estão aqui para representar os Munícipes, parabenizando mais uma vez
os Vereadores e a Administração passada. Quanto ao comentário do Vereador
Rodrigo na questão do posto de saúde, colocou que tem que fazer mesmo porque o
contrato vence em junho e se não terminarem tem que devolver o dinheiro,
lembrando que no final do ano deu um problema com a empresa, que quando
participou da licitação ela estava apta, começou a fazer a obra e num certo
período, acabou dando por quebrada, sendo necessário prorrogar. Colocou que
faria um pedido de informações com relação a esse assunto, pois em junho ou
julho encerra-se o prazo, afirmando que, se não tivesse ocorrido esse problema
com a empresa, com certeza os postos já estariam prontos. Prosseguindo, se
manifestou o Ver. BETO PIOVESAN. Frisou que se orgulha dos feitos de Seu
grupo fez ao longo do tempo, com a ajuda da Câmara de Vereadores, comunidade,
forças vivas e partidos políticos. Frisou que devemos nos orgulhar do passado,
como dizia o Padre Luizinho, questionando quanto tempo demorou para ter asfalto
na cidade, mais de cinquenta anos. Lembrou que o Partido do Vereador Rodrigo
Severo administrou só quatro anos, na cabeça, mas de vice foi os oito anos antes
da administração Adroaldo. Ressaltou que, alguns beneficiados com aquele
concurso, são do PMDB, está na lista e o Prefeito atual era o Vice da época e vai
ter que explicar como ele colocou alguns do PMDB, pois a comunidade ficou
desinformada. Lembrou que, se disse na tribuna que algumas pessoas devem ao
Município, é por que aqui não é empresa privada, citando que não interesse quem
deve ao Zé da lancheria, mas quem deve para o Município, é preciso dar satisfação
para os contribuintes. Referiu-se aos parentes do atual Prefeito, que estão na lista
de devedores, e como o Prefeito vai cobrar se ele próprio está devendo, pois
consta Élio Pretto Rossato, onde deveria dizer Espólio, pois quem deve são os
filhos e se não quer que o nome esteja na lista, é só pagar. Frisou ainda, que se vier
uma lei, com isenção, primeiramente querem conhecer a lista de quem vai se
beneficiar. Respondeu, em relação às contrapartidas, ao Vereador Rodrigo, que o
mínimo que a Administração tem que fazer é continuar as obras que foram
deixadas no Município. Registrou que a ponte do Bugre, onde vai pra Felisberta,
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não tem contrapartida e o Prefeito explicou que estava com a draga estragada, mas
estão esperando igualmente, que comecem a ponte na divisa com o Município de
Júlio de Castilhos, que também não tem contrapartida. Colocou que alguns
dinheiros que a Administração conseguiu sem ir a Brasília, para economizar diária
e questionou se a Comunidade verificou os valores gastos com diárias no último
ano da Administração passada, destacando ser um exemplo de economia, e foi
assim que o Ex-Prefeito Adroaldo conseguiu fazer milagres na Administração.
Com relação ao asfalto na praça, no valor de um milhão de reais, frisou ser graças
à participação do PT e nada de contrapartida, sendo contestado por não ter o
saneamento básico embaixo, é porque os outros não fizeram, inclusive quando
arrecadaram vinte milhões de reais com o dinheiro da barragem da usina Dona
Francisca, lembrando as reclamações do povo com relação aos buracos na cidade.
Foi feito trinta e quatro quadras de asfalto, sendo que todos os planos de governo
diziam a mesma coisa, até este encontrado na lixeira do Governo do Atual
Prefeito, que está na Justiça Eleitoral e diz que irão começar o asfaltamento na
cidade. Na ORDEM DO DIA não houve votação. No Espaço das Explicações
Pessoais manifestou-se o Ver. Fernando Cassol. Retornando a tribuna, frisou que
não gostaria de vir à sessão só para escutar o quê é errado, que apoia as ideias do
colega Tiago, mas dizer que achou um plano de governo do PMDB na lixeira lhe
atingiu, dizendo que quem assiste televisão, vê que não se acha só plano de
governo no lixo, mas também crianças, que a verdade é uma só e que não vem
aqui para mentir e nem enganar e sim, para ajudar. Referindo-se a última Sessão,
com relação ao Ver. Beto que disse haver trapalhadas, perguntou se nunca teve na
administração anterior que não pode terminar o Posto do Caemborá, destacando
que falará mais ao final dos quatro anos. Quanto a Felisberta, disse que se desloca
muito pra lá para dar apoio aos agricultores e participar de festas e viu a draga
trabalhando, não interessando se tem ou não contrapartida, pois defende o que é o
certo. Disse ainda que na eleição passada votou no Vereador Beto Piovesan para
Vice Prefeito, mas que não gostou e que se não gostar desse governo também vai
deixar. Também colocou que se está aqui é porque alguma competência Sua
Excelência tem, e não está somente pelos seus duzentos e oitenta votos, nem para
ficar sentado na cadeira, como viu alguns Vereadores, só para colocar o dinheiro
no bolso. Após, se manifestou a Ver.ª Neusa Rossato. Iniciou dizendo, que às
vezes se pergunta, como se ganhou a eleição com tantas obras, coisas boas e tanta
perfeição no governo passado. Dirigiu-se ao Ver. Tiago, ao qual tem o maior
respeito, dizendo que não consegue conviver com uma pessoa que não lhe
cumprimenta e mal dirige a palavra, pois são colegas e por isso sua fala
direcionada ao nobre Vereador. Disse ainda que tem maior respeito pelo
Presidente, pelos colegas e também pelo Vereador Beto e só falou porque se sentiu
atingida na última Sessão e que as reivindicações que venham debater na tribuna,
isso só vai crescer o município. Frisou estarem aqui para procurar melhorar e não
para se perpetuar no governo, isso é salutar ter partido político, mas tem que ter
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pessoas pensando diferente, respeita as diferenças e não querer que as pessoas
pensem igual a Sua Excelência. Destacou estar ajudando o Prefeito André por ele
ser de seu partido, e que talvez um Deputado do PMDB, vai ajudar com uma
emenda, mas que só vai comemorar quando o dinheiro estiver na conta.
Prosseguindo, comunicou que pediu para ser trocada pelo Ver. Rodrigo, por
acreditar que o mesmo tem mais condições de defesa e exposição na Tribuna.
Colocou ainda que, no dia de hoje, esteve visitando o CAPS, para conhecer o
trabalho, bem como agendou umas visitas nas escolas municipais do interior,
sendo uma em especial que é a Rui Barbosa, onde cursou até a quinta série e tem o
maior orgulho de ser do Comércio. Disse ainda que neste local está sendo
construído um ginásio, que era um anseio da população, talvez seja útil para
festas, pois os jovens não ficam mais no interior, sendo questionável, dizendo que,
pagando a contrapartida vai ser cumprido os prazos dentro deste mandato.
Referindo-se aos Postos, um dos pedidos do Flavio e encaminhados ao Prefeito,
disse que os dois serão concluídos até a metade do ano e quanto às obras que tem
maior prazo, serão deixadas para quando tiverem os recursos. Em seguida, se
manifestou o Ver. Beto Piovesan. Para complementar, disse que a comunidade
quer saber, como acontece a eleição do Presidente, Vice-Presidente e Secretário de
cada Legislatura e como a bancada de oposição é majoritária, ela indica o
Presidente e o Vice, já o primeiro e segundo Secretário ficou com o PMDB.
Ressaltou que é preciso locar um espaço na rádio comunitária, para divulgar a
comunidade como acontece e não para fazer agressões, pois é preciso
reestabelecer o jejum que passamos por não dizer as coisas, como foi feito na
campanha recente, quando foi dito pelo Prefeito eleito, que buscariam os outros
cinquenta por cento da Usina, por isso na última sessão pediu informações de
como está o processo, pois não é possível vender uma questão para ganhar votos e
ficar por isso. Esta ação que iniciou desde dois mil e sete e foi perdida, destacou
que o município ganhou de brinde vinte milhões de reais e hoje vivemos com
cinquenta por cento. Para encerrar, falou sobre a Reforma da Previdência, dizendo
que já está definida e vai passar na íntegra até o final do primeiro semestre,
mesmo com todas as manifestações e compromissos assumidos, porque a Bancada
do PMDB e aliados de Temer é muito forte, mas torce para que o Senado faça
modificações para evitar injustiças. Finalizando o espaço, Ver. Rodrigo Severo
destacou que, já que gostam de viver do passado, para Sua Excelência, passado é
museu. Referiu-se ao concurso em que acha que houve fraude, na administração
do Elder, onde o atual Prefeito era Vice, destacou que, se houve, as pessoas que
erraram ou foram beneficiadas devem ser punidas, mesmo sendo de seu partido ou
familiar, considerando uma desvalorização com a população. Quanto ao Ginásio
do Comércio, informou que até o momento veio somente cinquenta por cento do
valor da emenda, que é de duzentos e quarenta e nove mil, setecentos e cinquenta
reais, faltando ao município, assim que for possível, pagar a contrapartida, obra
esta que totalizará quase quatrocentos mil reais, uma das maiores obras do municí09

pio. Disse que tudo o que foi prometido na campanha e o que está escrito no
livrinho, vão cumprir. Dirigindo-se ao Ver. Beto, com relação aos nove milhões
em emendas, disse que quer saber tudo o que foi feito, bem como quer
informações sobre as duas cargas de tubos que foi entregue em sua propriedade.
Com relação aos recursos da Usina, disse que se foi prometido de recuperar os
cinquenta por cento, também irá cobrar e duvida que tudo o quê é prometido em
campanha seja cumprido. Desculpou-se pelo desabafo, pedindo aos presentes que
se informem a respeito dos assuntos aqui tratados e gostaria de aprender com o
colega, que ao seu ver é honesto, competente e líder, para defender seu governo
nas razões certas, bem como cobrará as providências que forem necessárias, como
também deveria ter cobrado do governo anterior quando o nobre colega era VicePrefeito do município. Concluindo, o Sr. Presidente registrou que também
participou do evento da Emater e agradeceu as manifestações de condolências para
seu tio Odacir Busato, lembrando que foi Vereador neste município, esteve a
frente de várias obras, trabalhou no CTG e horto Florestal, registrando que um dos
filhos, hoje é Prefeito em Bom Retiro do Sul, e falou que ser pai foi uma pessoas
que teve falhas, mas também teve virtudes, pois era exemplo nas diretorias que
participou. Convidou a comunidade para se fazer presente na próxima sessão, dia
dez de abril e agradeceu a presença de todos, declarando encerrados os trabalhos
da presente Sessão. Sala das Sessões, Nova Palma, 03 de abril de 2017.

Ver. Rodrigo Severo
1º Secretário

Ver. Odacir Busato
Presidente
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