ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA DIA 03.07.2017
ATA Nº 19/2017
Aos três dias do mês de julho 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 18/2017, da Sessão Ordinária
realizada dia vinte e seis de junho de dois mil e dezessete, aprovada por
unanimidade. Em seguida, solicitou a 1ª Secretária Ver.ª Neusa Rossato, que
proferisse a leitura do expediente: Of. Gab. Pref. n.º 151/2017 – resposta de
pedido de informações horas-máquinas; Of. Gab. Pref. n.º 152/2017 – resposta de
pedido de informações do Projeto de Lei n.º 16/2017; Ofício BANRISUL, em
resposta ao Ofício n.º 37/2017; Convite para festa na Comunidade Evangélica
Luterana de Caemborá, dia 09/07/2017; Ofício DG n.º 4949/2017 –
encaminhamento da decisão referente às Contas de Governo do Município de
Nova Palma, exercício 2014, sendo encaminhado para a Comissão de Orçamento,
Finanças e Infraestrutura, para devida análise e providências necessárias. À Mesa,
foram apresentados: Do Executivo Municipal: Projeto de Lei n.º 19/2017:
Altera os incisos I, II, e III do Art. 4º da Lei Municipal 1.647/2015, que altera os
índices de pagamento do Prêmio de Qualidade e Inovação – PMAQ/AB. Do
Legislativo Municipal: Do Ver. Odacir Busato/PP: Proposição n.º 46/2017:
Pedido de Providências: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria
competente, providencie melhorias na barragem que dá acesso ao Rincão dos
Fréos, próxima a residência do Sr. Rubens Rossato. Na oportunidade, assumiu os
trabalhos o Vice-Presidente, Ver. Tiago Facco, para manifestações na Tribuna do
Sr. Presidente. No ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE, Ver. ODACIR
BUSATO cumprimentou todos os presentes e justificou seu pedido de
providências, colocando ser uma solicitação de alguns moradores próximos à
barragem, que dá acesso ao Rincão dos Fréos, por ser muito estreita e estar
bastante danificada, com grande tráfego de veículos, pedindo as melhorias.
Colocou ter sido muito questionado sobre a marcha, esclarecendo sobre o pedido
de liberação de recursos para o CPG, apresentado ao Governador do Estado, que
ao falar com o Beto Fantinel e o Presidente da Poder Legislativo da Quarta
Colônia, os mesmos disseram que já haviam conversado com o Governador e
pediram que fizesse o pedido, conquistado na consulta popular de dois mil e
quatorze, para ser liberado em dois mil e quinze, o mesmo não estava na pauta
para reivindicarem, mas foi feito o encaminhamento. Colocou ter ficado chateado,
lembrando que o Professor Beto, por ocasião da marcha, colocou que não precisa01

va fazer a entrega, por que viria alguém da Cultura de Brasília, mas achou que
precisava fazer a entrega nas mãos do Governador, recebendo como resposta que,
o quê faz parte do governo passado, não iria liberar. Foi divulgado que veio ao
município, o representante da Cultura e gostaria de ter ouvido o que falou. Muitos
falaram que foram bem em Porto Alegre, veio muito dinheiro, sendo que falaram
que só liberariam quando tivessem o recurso na mão. Sugeriu que numa próxima
marcha, olhem o que se encaminhou e o particular que se faça separado, porque
acham que tudo foi conquistado na marcha. Espera que venham os recursos, pois o
CPG é uma referência até do Brasil, muitos consulados e países vem tomar
conhecimento de descendência e encaminhamentos para dupla cidadania, mas
parece que o encaminhamento do recurso deve sair no final do primeiro semestre
de dois mil e dezoito. Em seguida, se manifestou na Tribuna o Ver. PAULO
ULIANA. Cumprimentou todos os presentes e reportou-se as colocações do
Presidente, esclarecendo que sua participação foi exclusiva na marcha, mas
assumiu que saiu no horário do meio dia, quando visitou o Secretário da Fazenda,
para ver a situação do recurso de duzentos mil reais, para compra de um raio X,
para o Hospital, concordando que devem noticiar somente quando chegar o
recurso e devem pensar nas colocações do Presidente. Na questão de horasmáquinas, destacou estar otimista com o trabalho feito pelo responsável pelas
Secretarias de Agricultura e Obras, mesmo com maquinários com bastantes horas,
estão fazendo as manutenções, e um ano difícil, mas estão fazendo, na medida do
possível, um bom trabalho e para todos, independente de partido. Lembrou que
esteve no lançamento da Lei do Distrito Industrial, convidado pelo Prefeito
Adroaldo, frisando que considera uma boa área, foi uma boa aquisição e se levou
quatro anos para pagar, mas hoje, com as dificuldades hoje, a caminhada não vai a
toque de caixa. Gostariam de ver os empresários se instalando, sendo importante
ter empresas, mas precisam ser coerentes e envolve muito dinheiro, colocando que
já conversaram com o Prefeito, estão ao lado dos empresários e torcem para, o
quanto antes, aproveitarem a área, que gerará empregos e renda, estão fazendo
muita economia e existe vontade política, mas existe limitações e leis a cumprir.
Após, manifestou-se na Tribuna a Ver.ª NEUSA ROSSATO. Saudou a todos e
teceu comentários sobre a semana de valorização da vida, que ocorreu semana
passada, com palestras proferidas pelo Professor Selmiro Paulo Wolfarth, para
crianças, adolescentes, adultos e idosos, e atendimento a pessoas depressivas e
dependentes químicos, através de uma parceria das Secretarias de Educação e
Saúde, onde abordou muito a questão de se bem viver com todos, parabenizando
os organizadores. Com relação ao CPG, entende o Governo ao dizer que não irá
atender, por não ter recursos e por existir outras prioridades, como segurança,
saúde e educação, antes de cultura. Registrou que esteve participando, a convite do
Professor Beto, na visita do representante do Ministério da Cultura pra região Sul,
Sr. Álvaro Franco, que esteve na Prefeitura e CPG, e colocou as alternativas para
conseguirem recursos, concordando ser prioridade a conclusão do Centro Cultural,
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pela importância. Existem duas formas, uma pelo Ministério da Cultura, a nível
Federal, através de emendas ou pela Lei Houanet, que é através do Estado, mas se
precisa convencer uma empresa, que ao invés de pagar imposto de renda, aplique
na cultura, como já aconteceu uma vez com a Gerdau, acreditando que o Circolo
Veneto e a Prefeitura irão por esse caminho, pois necessita de duzentos e
cinquenta a trezentos mil reais para concluir. Colocou existir algumas prioridades,
precisam uma saúde que atenda a todos e um administrador sério vê este lado,
mesmo sendo o CPG importante, entende quando não atendido determinado valor,
devido diversas demandas, como conclusão de asfalto, segurança, entre outros.
Colocou ser uma iniciativa do Professor Beto em trazer o representante e espera
que seja concluído. Na oportunidade, o Presidente Odacir colocou que a obra já
está quase precisando de reformas, sabe que tem outras prioridades, mas não quer
ouvir na televisão estar havendo desperdício de dinheiro público. Continuando, fez
uso da Tribuna o Ver. RENI TAGLIAPIETRA. Saudou os presentes e lembrou
que na sessão passada, solicitou o patrolamento da estrada Nova Palma a
Caemborá, pois estava bastante danificada e teriam festa no final de semana em
Vila Cruz, mas não foram atendidos, e ao conversar com o Líder do Governo, o
mesmo colocou terem apenas uma máquina para o serviço. Reforçou a
importância do serviço, por ser uma estrada geral, colocando ter sido cobrado.
Parabenizou a comunidade de Vila Cruz, pela organização na bela festa realizada
no domingo, com grande número de pessoas participando. Registrou ser favorável
ao projeto que autoriza firmar convênio com a Pastoral da Saúde, destacando
serem sabedores que a Pastoral atua há anos no município e pela importância na
questão da prevenção. Prosseguindo, fez uso da Tribuna o Ver. FERNANDO
CASSOL. Cumprimentou a todos e também parabenizou a comunidade de Vila
Cruz, registrando que esteve presente na festa realizada no dia de ontem, onde foi
bem recebido. Ressaltou que ficou feliz pelo bom trabalho que a Administração
realizou na praça daquela comunidade, com pinturas e limpeza, possibilitando as
crianças brincarem. Destacou que sempre cobra do Prefeito, por ser Vereador e
fiscalizador, para manter esse bom trabalho em outras comunidades, sendo
colocado por Ele, que sempre fará para todos iguais, independente de partido.
Registrou que nesta semana irão para o Caemborá, sua terra natal, todos os
maquinários necessários, para realizarem o patrolamento das estradas, frisando
estar feliz, que mesmo com dificuldades, o pouco que se faz é bastante,
convidando a todos para prestigiarem a festa, no próximo domingo, naquela
comunidade. Como aluno do EJA, registrou ter assistido duas palestras na semana
que passou, com grande importância às palavras do Professor Selmiro, que
colocou o valor que a vida tem, parabenizando a Secretaria de Educação pelo
evento. Também registrou estar empenhado na conquista do recurso para
aquisição de um raio x para o Hospital, muito importante para não ver pessoas se
deslocando até outros municípios. Também fez uso da Tribuna o Ver. TIAGO
FACCO. Cumprimentou todos os presentes e registrou ter recebido um pedido
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para colocação de uma lâmpada, em frente à residência do Sr. Estevão Bertoldo,
no Rincão dos Fréos, pois tem a filha de cinco anos, que aguarda o ônibus, é
escuro e ela tem medo de esperar sozinha, pedindo ao Líder do Governo que leve
ao Executivo a solicitação, para ver da possibilidade de atenderem. Com relação à
resposta do pedido das horas-máquinas, entregue no dia de hoje, depois de mais de
quarenta dias, em desacordo com o prazo estabelecido pelo Regimento Interno,
destacou que fará uma melhor análise e também cobrou que no ofício de
encaminhamento, consta como proposição n.º 36, sendo correto a n.º 37, e o
período seria até vinte e dois de maio, mas informaram os serviços até vinte e
nove de junho. Numa análise inicial, considerou poucas horas-máquinas atendidas
nos seis meses, sendo cento e vinte horas, o que corresponde quinze dias, se
trabalhado oito horas por dia, para quem dizia que iria melhorar. Destacou que irá
avaliar melhor a listagem, ver quem foi atendido e se tem roteiro, pedindo que se
dê o máximo de atenção aos agricultores. Em continuidade, Ver. RODRIGO
SEVERO cumprimentou os presentes e reportou-se a Marcha dos Vereadores,
dizendo que lá muito se ouviu, principalmente dos mais antigos, que é quase uma
perda de tempo, porque nunca se consegue nada, mas não custa sonhar. A Sua
preocupação é com a Linha do Soturno e Rincão dos Fréos, onde se comprometeu
com uma passagem molhada, pois a maioria dos funcionários, que trabalha nas
empresas daquele local, mora do outro lado do rio, passagem essa que foi
construída na administração do Valternei e nunca feito reparos, destacando que a
cada chuva, fica trinta dias sem passar, pois os tubos estão entupidos. Frisou que
esteve no gabinete de alguns Deputados, solicitando recursos e se
comprometessem com a barragem, e não somente pedirem votos na época que
precisam e depois esquecer a Quarta Colônia e município. Colocou que recebeu
um telefonema do Deputado Edson Brum, pedindo que na próxima semana, leve o
projeto e a licença ambiental, destacando que o projeto está sendo mudado, feito
na época do Adroaldo, e que ficou só na promessa. Disse ser uma emenda federal,
no valor de duzentos e cinquenta mil reais e talvez não seja necessário todo o valor
e possa ocupar em outra barragem, mas fará o possível para que este sonho seja
realizado. Referindo-se ao Presidente, Ver. Busato, colocou saber das dificuldades
que existe com relação à barragem que dá acesso ao Rincão dos Fréos, próxima a
residência do Sr. Rubens Rossato, informando que já foi falado com ele, de fazer
um aumento da galeria e um acordo, para não alagar sua propriedade e talvez, já
no próximo ano, será realizada a melhoria. Registrou que Sua Excelência, mais os
Vereadores Fernando e Paulo, fizeram o pedido de poço artesiano, ressaltando que
há no Rio Grande do Sul, quinze mil solicitações e só mil e quinhentos são
atendidos, sendo que Nova Palma solicitou três e Linha do Soturno foi
contemplada com a abertura de um, e será visto onde vai ser feito, após terão que
fazer o encanamento da rede d’água, mas agora o município não tem condições,
por ser bastante caro. Frisou que recebeu uma ligação do Presidente do DAER,
sobre a demarcação de um redutor de velocidade na Linha do Soturno. Sabe das
04

dificuldades das empresas que lá estão instaladas, já com aproximadamente
sessenta funcionários, bem como as novas que estão vendo de terreno para
construir, devido à alta velocidade dos veículos. Referiu-se ao Ver. Tiago, com
relação ao pedido de colocação de lâmpada, dizendo que nesta semana foi feita a
colocação no Rincão dos Fréos e Vila Cruz, bem como pintura, reforma de
banheiros e outros, e se for do alcance o pedido será atendido. Justificou ao Ver.
Reni, que não conseguiram atender seu pedido de patrolamento da estrada de Vila
Cruz, porque estão seguindo um planejamento e como somente há uma patrola,
estão terminando um trabalho grande no Rincão dos Fréos, mas esta semana será
feito o serviço até o Caemborá. Continuando, disse que não adianta fazer correria,
sabem das dificuldades com o parque de máquinas, mas é preciso trabalhar,
citando o exemplo do Prefeito, Secretários, Vereadores e Funcionários, que todos
os sábados estão realizando um trabalho voluntário, com a pintura de faixas de
segurança, poda de árvores, servindo de exemplo para Nova Palma e também a
nível de Quarta Colônia, convidando a todos para participar, no próximo final de
semana. Disse ainda, que possuem somente quatro secretarias e estão tentando
economizar e que ouviu de alguns funcionários mais antigos, que nunca viram um
Prefeito tão correto, sempre pensando no bem dos funcionários e das pessoas com
economia, para talvez sim, fazer um investimento tão cobrado e sonhado pelos
empresários e a população, que é o Distrito Industrial, adquirido na administração
passada, e querem colocar em funcionamento para que os empresários fiquem no
município, mas para isso, é preciso ter dinheiro nos caixas, para não deixar dívidas
para outra administração pagar. Concluindo, disse que talvez estejam fazendo uma
administração lenta, mas correta para todos, pois querem fazer um pouco para
muitos e não muito para poucos. Finalizando o espaço, Ver. BETO PIOVESAN
saudou todos os presentes e referiu-se aos discursos, dizendo que parece ter outra
realidade, com relação ao Distrito Industrial, citando que há uma comissão
empenhada e interessada por esta área, muito criticada pela aquisição, mas foi
paga e não será abrigado só o distrito, mas também o CTG, Motoqueiros,
Servidores e uma área para eventos. Destacou que a compra e a criação foi
aprovada por unanimidade pelos Vereadores, bem como, existiu a possibilidade de
compra de uma área na Linha do Soturno, mas, logo veio a contestação por
questões políticas dos proprietários, houve então a recusa, embora os Vereadores
da época já haviam votado que lá seria o local da Área Industrial, questionando se
foi por falta de recursos. Disse ser uma mentira, pois tínhamos a integralidade dos
recursos da Usina Dona Francisca no valor de cento e setenta mil reais por mês,
pela graça de termos a casa de máquinas do nosso lado e foi perdido, por falta de
empenho de quem deveria zelar pelo recurso. Frisou que o ex-Prefeito Tonico,
quando entregou o cargo, pediu que zelassem pelo recurso, para que viesse
sempre, como veio nos oito anos da administração que antecedeu ao ex-Prefeito
Adroaldo e no final do último ano, foi perdido a totalidade para o município de
Agudo e hoje ganhamos somente cinquenta por cento. Disse ainda, que na Campa05

nha falaram que iam recuperar o dinheiro perdido e solicitou a cópia do processo,
mas não obteve resposta. Ouviu dizer que na campanha se fala demais, mas não
concorda, afirmando que na Campanha se empenha para apresentar uma proposta,
para que a comunidade aprecie e vote de acordo com aquilo que o candidato se
propõe a fazer quando eleito e não está acontecendo. Ainda, com relação ao
Distrito Industrial, disse que vai haver mais uma rodada de reuniões com a
Comissão e talvez será aberto a possibilidade dos empresários passarem aos
Vereadores o quê de concreto está acontecendo e quais as etapas, destacando que
vai gerar empregos e ICM ao município, sendo que dois empresários já possuem
consórcio para a construção, um no valor de trezentos mil reais e outro de
quinhentos mil reais, para construção no local. Dirigiu-se ao Presidente Odacir,
dizendo que seu pedido foi distorcido, quando solicitou um relatório da Marcha
dos Vereadores, que não foi para cobrar, mas sim, que ficasse registrado nos anais
da Casa, para que não digam como foi dito, que nunca conseguiram nada. Quer
saber o que fizeram e quais as respostas de cada Secretário, bem como a resposta
do Governador, sobre o ofício entregue solicitando o recurso do CPG, conquistado
através da Consulta Popular, como prêmio na administração do Adroaldo, no valor
de duzentos mil reais, por ter conseguido levar ao Clube Guarani mais de mil
pessoas. São sabedores que não tem recursos, e o que se diz e a realidade são
muito distantes. Dirigindo-se ao Ver. Severo, espera que possam sair com os
mesmos recursos e construções que entraram. Com relação ao atendimento a todos
de forma igualitária, disse que já denunciou aqui, que no Novo Paraíso aconteceu
tratamento diferenciado e também no Pinhalzinho, um cidadão disse que sua
entrada foi discriminada, porque não votou no Prefeito. No ESPAÇO DE
LÍDERES manifestou-se o Ver. RODRIGO SEVERO. Manifestou-se favorável, ao
projeto que trata do Convênio, que será firmado com a Pastoral de Saúde e referiuse que, em relação ao Distrito Industrial, que o Nobre Colega Adalberto Piovesan
pode ter certeza que o sonho que o Ex-Prefeito Adroaldo teve, em comprar o
Distrito Industrial, o mesmo da atual Administração é colocar em funcionamento,
sabem das dificuldades financeiras que o Município atravessa e o investimento, na
referida área, é muito grande. Frisou que respeitam todos os empresários que
pretendem se colocar lá, pois é um sonho de Nova Palma e das pessoas, mas frisou
que nunca foi a favor da compra daquela área e se fosse Vereador na época,
votaria contra, sendo que a área foi comprada para ser um Distrito Industrial e já
está quase um parque de diversão, não sabe se existe lei para mudar isso,
lembrando que na época da Administração do Élder, foi feito um estudo para
comprar a área na Linha do Soturno e na época se ofereceu quinze mil reais o
hectare aos familiares proprietários, os quais não aceitaram a proposta, pois cada
família tinha em torno de cinco hectares e se fossem vendê-las, não teriam como
sobreviver, mas se tivessem oferecido sessenta mil reais o hectare, tal como foi
pago pelo Distrito Industrial, talvez os proprietários tivessem vendido suas
propriedades para o Município. Dispôs em relação à usina, que o Nobre Colega
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Beto e Sua Excelência gostam de falar, todos sabem que na Administração
anterior se perdeu cinquenta por cento dos recursos, em primeira e segunda
instância e na última em Brasília, podiam ficar com cinquenta por cento ou se
perdia tudo, sendo firmado acordo em cinquenta por cento. A atual Administração
quer os cem por cento, foi promessa de campanha buscar os outros cinquenta por
cento, considerando normal prometer, pois não teve quem não fez promessa e não
conseguiu cumprir. Todos os candidatos fazem promessas e se ganharam a eleição
prometendo, sugeriu que na próxima eleição, o colega Beto prometa também, para
talvez conseguir ganhar, frisando que não pretende mais falar sobre o assunto
Usina, e a atual Administração tem quatro anos para colocar o Distrito em
funcionamento e realizar o sonho do povo de Nova Palma e dos empresários
presentes na sessão. Em seguida, fez uso da Tribuna o Ver. BETO PIOVESAN.
Explicou que a ação judicial do município de Agudo contra Nova Palma, para tirar
todo o ICM, iniciou em dois mil e seis, tiveram apenas o voto de minerva do
Presidente do Tribunal de Justiça, que decidiu repartir em cinquenta por cento, aí
levaram para Brasília, depois que assumiram, lembrando que Administração que
os antecedeu perdeu tudo por falta de trabalho, mas agora tem a sorte que está
tudo organizado, obras a serem concluídas, emendas parlamentares empenhadas,
tudo com muito trabalho e seriedade. Colou ser muito bonita a foto do Usina na
entrada da Câmara, mas devem partir ao meio, pois perderam a metade dos
recursos. Lamentou ter que ouvir que quem perdeu foi o Prefeito Adroaldo,
pedindo para se inteirarem das questões, e a sentença está em Brasília. Questionou
porque não subiram o valor para comprar a área industrial na Linha do Soturno,
tinham dinheiro em caixa, questão agora indiscutível, já está comprada e para
modificar precisa maioria na Câmara e não tem. Lembrou que antes do atual
Prefeito assumir, já diziam que teriam dificuldades, por que tinha dívidas para
pagar e pelo acirramento, precisaram se defender, e o ex-Prefeito Adroaldo esteve
na Audiência Pública, seno apenas um débito de cento e setenta e três mil reais,
valor que não inviabiliza a administração, esclarecendo que o décimo terceiro e a
folha de pagamento foram pagos com recursos depositados dia trinta e um de
dezembro, da repatriação, e compensado em primeiro de janeiro. Agora estão
pedindo esmola pro Governo do Estado, que está falido, sabe-se que não é culpa
do Sartori, que tem boa vontade, é honesto e correto, e os recursos estão em
Brasília, sendo preciso buscar emendas, lamentando que o partido do Presidente
da República não trouxe nenhum recurso, nos quatro anos que o Adroaldo
administrou. Na ORDEM DO DIA foi apreciado o Projeto de Lei do Executivo
n.º 16/2017, aprovado por unanimidade, com seus pareceres. No Espaço das
Explicações Pessoais não houve inscritos. Concluindo, o Sr. Presidente declarou
encerrado os trabalhos da presente Sessão. Sala das Sessões, Nova Palma, 03 de
julho de 2017.
Ver.ª Neusa Rossato

Ver. Odacir Busato

1ª Secretária

Presidente
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