ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA DIA 04.09.2017
ATA Nº 25/2017
Aos quatro dias do mês de setembro 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, Paulo Uliana, Reni Tagliapietra, Rodrigo Severo, Rudinei Maculan e
Tiago Facco. O Senhor Presidente declarou aberto os trabalhos, cumprimentou os
presentes e colocou em apreciação a Ata n.º 24/2017, da Sessão Ordinária
realizada dia vinte e oito de agosto de dois mil e dezessete, aprovada por
unanimidade. Em seguida, solicitou ao Secretário, Ver. Paulo Uliana, que
proferisse as leituras: Of. n.º 02/2017 Brigada Militar de Nova Palma informando novo Comandante; Convite da IX Expofeira Colonial de São
Francisco; Pedido de Licença do Ver. Beto Piovesan, para tratar de interesse
particular, do dia 11 de setembro a 08 de outubro de 2017, aprovado por
unanimidade. À Mesa, foram apresentados: Do Legislativo Municipal: Do Ver.
Reni Tagliapietra: Proposição n.º 54/2017: Indicação: Que o Executivo
Municipal estude a possibilidade de adquirir e instalar uma academia ao ar livre,
na comunidade de Vila Cruz. Do Ver. Beto Piovesan/PP: Proposição n.º
55/2017: Pedido de Informações: Que o Executivo Municipal forneça a esta
Casa e a comunidade o seguinte: Cópia integral do processo seletivo para
contratação de Enfermeiros e Técnico em Enfermagem, com o respectivo
resultado. Assumiu a Presidência dos trabalhos, Ver. Tiago Facco, VicePresidente. No ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE, fez uso da Tribuna o
Ver. ODACIR BUSATO - Presidente. Cumprimentou todos os presentes e
registrou ter participado da Festa da Escola Ana Löbler, no Caemborá, no dia de
ontem, onde foram homenageados os Fundadores do Programa União Faz a Vida
naquela comunidade. Registrou que amanhã a noite, na Câmara de Vereadores,
haverá uma reunião do PT, que convida os simpatizantes para prestigiarem.
Também passou por algumas estradas e viu que estão bastante ruins, sabem das
dificuldades, mas o povo cobra. Convidou a todos para prestigiarem a IX
Expofeira Colonial, em São Francisco, um evento oficial do município, de seis a
dez de setembro, apresentando a programação da mesma. Registrou receberem o
patrocínio da Câmara, Prefeitura, entidades e Deputados, que confirmaram
presença no evento, bem como foi encaminhado e-mail convidando todos os
Presidentes de Câmara e Prefeitos da região. Finalizando, conclamou os
Vereadores para prestigiarem o evento, principalmente na abertura. Em seguida, se
manifestou na Tribuna o Ver. FERNANDO CASSOL. Cumprimentou a todos e
colocou estar junto dos Colegas, na questão das necessidades de melhorias das
estradas, que mesmo com dificuldades devem continuar com os trabalhos, para
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todos saírem satisfeito. Registrou que na semana passada realizaram alguns
pedidos de Vereadores de patrolamento na Linha dos Cocco e Novo Paraíso, e
essa semana concluirão as estradas gerais e entradas em Nova Paraíso, que estão
precárias. Frisou que procura fazer seu papel, sempre cobrando o Prefeito e
Secretário, para o bem do município, mesmo com as dificuldades. Existem
cobranças, mas precisam paciência e fazer um trabalho bem feito, para não ter
correria com maquinários. Após, manifestou-se na Tribuna o Ver. TIAGO
FACCO. Cumprimentou a todos e parabenizou a comunidade de São Francisco
pela organização da IX Expofeira Colonial, considerando uma ótima programação,
mesmo em época de crise em vários setores, frisando que estará presente, pois o
evento divulga muito o município. Registrou ter visitado a Expointer,
oportunidade em que contribuiu na defesa dos agricultores na questão da
importação de leite, onde o custo é alto e o preço baixo, inviabilizando algumas
propriedades. Agradeceu o Executivo pelo patrolamento das estradas na Linha dos
Cocco e Bugre, que ligaram agradecendo, mas precisa ser feito no Santo Inácio,
trecho entre Vila Cruz e Novo Paraíso, e espera que antes da saída das máquinas
em Novo Paraíso, que seja visto no Rincão do Bugre e divisa com o Gramado,
frisando que irá cobrar quando preciso e elogiar quando necessário. Reportou-se
ao Programa Dissemina, comentado em sessões anteriores, pois quer saber o
motivo do Executivo, de através de ofício, ter devolvido o veículo e o botijão de
sêmen, onde existia um plano de trabalho, que não é complexo. Também quer
pedir a relação de horas-máquinas, para acompanhar os trabalhos desenvolvidos,
assim como outros programas desenvolvidos pela Secretaria de Agricultura, como
a questão das agroindústrias, lixo seco no interior e a coleta na cidade. Registrou
que se preocupou e ficou chateado, quando um agricultor mandou pregar a porta
da Secretaria de Agricultura, lembrando que, quando Secretário, fez o quê pode, e
só as duas Servidoras não dão conta da demanda, sendo preciso uma melhor
atenção à referida Secretaria. Continuando, fez uso da Tribuna o Ver. RODRIGO
SEVERO. Saudou a todos e agradeceu o partido do PMDB que o escolheu
Segundo Vice-Presidente. Destacou ser incentivador da Feira de São Francisco,
assim como os colegas, que aprovaram recursos para a realização da Feira, assim
como a Prefeitura deu sua contribuição, parabenizando todos os organizadores e o
Sr. Odacir, que muito colabora. Registrou que sempre foi expositor, mas essa vez
não estará presente, devido à demanda de trabalho, mas cedeu seu espaço a uma
empresa de Santa Maria. Esclareceu alguns questionamentos dos colegas,
colocando que, quanto ao carro do Programa Dissemina, se informou do motivo
da devolução, esclarecendo que não veio o sêmen e até hoje o carro era usado,
desde a outra Administração, em desvio de função, sendo que só pode trabalhar
com inseminação, e como o programa não existe mais, foi devolvido. Ressaltou
que a Prefeitura não abandou os agricultores, pois mantém uma parceria com a
CAMNPAL, repassando quase mil e oitocentos reais por mês, para inseminação e
manter a bacia leiteira. Quanto à hidráulica do Estado, que está parada, veio de
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outro município, mas não revisada, e quando fizeram, trocaram algumas coisas e
ao usarem, constatou-se que não tem condições, sendo preciso mais de oito mil
reais para colocar trabalhar, um gasto grande, que não tem lucro algum. Registrou
que arrumaram a draga da Prefeitura, se gastou mais de trinta e cinco mil reais e
estão atendendo as horas-máquinas. O problema no telefone do Caemborá,
felizmente o técnico e quem ganhou a licitação, trabalharam no sábado e domingo,
instalando e testando o aparelho, mas outro está estragado, já ligaram e logo será
entregue, para concluírem o conserto. Com relação à patrolamento das estradas,
muito cobrados, ressaltou que já fizeram praticamente três patrolamento nas
estradas, mas o povo nunca está contente, estão trabalhando, cobrando e fazendo o
possível, pois se tem uma crise e não sabem se será possível cumprir com a folha
de pagamento até o final do ano, mesmo economizando em todas as Secretarias e
com funcionários. Pediu que entendessem as dificuldades, sendo importante
trabalharem juntos. Prosseguindo, fez uso da Tribuna o Ver. BETO PIOVESAN.
Saudou a todos e justificou estar se licenciando por alguns dias, para oportunizar
os suplentes assumirem, pois lutaram juntos e garantiram a maioria na Câmara, e
não por interesse particular, pois todos devem ter a oportunidade de colocar o quê
pensam e suas proposições. Lembrou que o Vice-Prefeito se elegeu falando muito
em agricultura, pois foi Secretário da mesma, que está enrolada, ganhou muitos
votos pela vocação e por isso da indignação de mandar pregar a porta da
Secretaria. Lembrou que Sua Excelência, quando Vice-Prefeito, se encontrava em
uma sala trabalhando, para ajudar colocar a Casa em dia, e hoje não precisa, já
está e até recurso tem, percebia o mesmo salário que o Vice Valcenir percebe para
estar sentado na Multirural, devia se justificar. Informou que a Secretaria da
Agricultura tem nomeado Adler Cargnelutti, mas trabalha nas obras, uma
economia errada, não aplicando onde precisa, tendo somente as servidoras
Jaqueline e Clauciane do concurso, que também será prejudicada porque a justiça
vai anular tudo, a fraude está na origem na licitação, muito triste. Lamentável que
o Programa de Estado Dissemina, para melhorar a genérica do gado, foi cortado,
sendo que mudou o governador, mas o Estado continua. Temos um Estado falido,
o País foi assaltado e querem que os aposentados, contribuintes e empresários
paguem a conta. Temos um desgoverno, o Presidente passeando pela Europa e vai
voltar para responder outra acusação de crime. Considera uma grande coisa a
Administração ter assumido que as coisas vão devagar por questão financeira, pois
criticaram tanto na campanha, e agora veio à resposta, assim como o resultado do
concurso, as retroescavadeira, o dinheiro da desapropriação de uma área do
Tonico, que foi por uma miséria, para casas populares, por perseguição política e
agora terão que desembolsar quase duzentos mil reais, devido à sentença, o um
milhão e seiscentos mil reais, para recuperação das estradas, nas enchentes de dois
mil e dez e dois mil e onze, também com problema na prestação de contas.
Finalizando, justificou o pedido de informações da Bancada, sobre a contratação
de enfermeiros e técnicos, destacando ser para conhecimento. Também fez uso da
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Tribuna o Ver. RENI TAGLIAPIETRA. Cumprimentou todos os presentes e
justificou Seu pedido, para instalação de academia ao ar livre na comunidade de
Vila Cruz, com mais de cem famílias, onde muitos, à tardinha fazem atividades
físicas. A comunidade recebe um professor, pago pela Prefeitura, que uma vez por
semana realiza ginástica, logo a academia seria um complemento para as
atividades, que previnem várias doenças. Colocou-se a disposição, registrando que
irá procurar Deputados do PP e levar essa demanda, uma que tenha ao menos os
aparelhos básicos para se exercitarem. Lembrou ter solicitado o patrolamento de
algumas Linhas em Vila Cruz, sendo bastante cobrado, devido à necessidade,
espera que nos próximos dias sejam atendidos. Registrou que estará prestigiando a
Expofeira de São Francisco, com certeza será uma grande feira, com vários
expositores, e que leva o nome do município para muitas regiões. Frisou ser bom
que os Deputados venham e vejam a realidade do município, as estradas que
precisam ser ajeitadas e reformadas, como o trecho entre Nova Palma e Faxinal do
Soturno. Continuando, fez uso da Tribuna o Ver. RUDINEI MACULAN.
Saudou a todos e agradeceu o período que ficou na Casa, desejando boa sorte aos
que continuam e que se dediquem ao máximo, pois tem muitas pessoas que
queriam estar no lugar. Não sabe se vale a pena um vereador que só olha para traz,
falando em Usina, concurso público e retroescavadeira e falando mal do Prefeito
André e Vice Valcenir. Tranquilizou o Vereador para que não se preocupe em
denegrir a imagem dos mesmos, pois eles não serão candidatos na próxima
eleição. Questionou quem assinou o termo de liberação dos cinquenta por cento da
Usina e qual administração. Frisou que todos deveriam dar os parabéns ao Prefeito
André, pela ótima administração que está fazendo. Pediu desculpa aos que não
deviam estar ouvindo, mas acha que uma pessoa só fala mal do outro quando não
tem coisas boas pra falar de si próprio. Solicitou aos Vereadores de oposição, que
ajudem na administração. Quanto à questão do Vice Valcenir, muito falado que
não participa, colocou que o mesmo tem suas funções e participação na
Administração e muitas vezes o trabalho dá resultado, não só com a presença
física, mas com inteligência e comando de atividades. Finalizando o espaço, Ver.
CLAUDIO PIOVESAN cumprimentou os presentes e reiterou o pedido de
patrolamento na comunidade do Santo Inácio, que está precária. Agradeceu a
Administração e Secretaria de Obras pela colocação dos tubos, na esquina da Rua
Luciano Descovi, um pedido antigo dos moradores. Registrou que, no sábado,
esteve, juntamente com o colega Tiago Facco, na convecção do PSB, em Porto
Alegre, oportunidade que foi escolhido novo Diretório, sendo eleito para
Presidente Estadual o Sr. José Stédile, chapa em que o Ver. Tiago se colocou a
disposição, parabenizando o mesmo. Também parabenizou a Administração
Adroaldo e Beto, pela aprovação das contas de dois mil e quatorze, onde trabalhou
junto e sabe do empenho de todos, sendo que as dificuldades vêm de anos, e
teremos nos anos seguintes. Registrou que um primo de Sua Excelência, de
Jabuticaba, viu no Globo Rural anunciar a Expofeira de São Francisco, parabeni04

zando a Comissão Organizadora, sendo importante valorizar. No ESPAÇO DE
LÍDERES manifestou-se o Ver. PAULO ULIANA. Cumprimentou os presentes e
pediu desculpa aos colegas, ao Presidente e a Comunidade de Nova Palma, se por
ventura nesses trinta dias não foi aquele Secretário esperado e por suas falhas,
colocando ter pouco estudo, mas é feliz por conviver com os Colegas nessa
família nova. Agradeceu pelos trinta dias de Secretariado, pela paciência dos
Colegas e das Servidoras, que lhe ajudaram muito. Colocou sobre a questão das
estradas, ressaltando ser sabedor da situação de cada Agricultor na espera dos
reparos. Frisou que depois das eleições, o foco dos trabalhos deve ser direcionado
a todos, pois todas as famílias necessitam de um bom acesso a cidade. Referiu que
feliz foi o Tiago, ex-secretário da Agricultura, que diz que fez tudo o quê pode,
assim como a Administração também está fazendo nesse momento de crise.
Colocou da alegria de receber os servidores da Secretaria de Obras, nessa semana,
em sua residência, onde compartilharam uma refeição, para depois iniciarem o
serviço, evitando correria. Conversou com o Secretário de Obras Gilson, que
colocou que aos poucos o serviço será feito, mencionando que não se esqueceram
da Comunidade do Vereador Guingo, sempre sendo um parceiro. Quanto à feira,
dispôs que sendo vizinho da Comunidade, tendo sua mãe filha da Linha Base, a
comunidade vai representar o município, frisando que apoiou na destinação de
recursos a feira. Colocou que o povo fica interrogando quanto ao porquê da
destinação de recursos para essa feira, esclarecendo que é do Município e cabe a
este apoiar a feira. Parabenizou o Presidente pela coragem e pela qualidade de
liderança, atuando na equipe programadora desse evento, em sendo uma feira de
grande porte, onde comparecerem muitos empreendedores, para fazer seus
negócios. Agradeceu aos Colegas pela aprovação dos projetos na semana passada,
referindo que demonstram interesse que o Município progrida. Em seguida, fez
uso da Tribuna o Ver. BETO PIOVESAN. Colocou que o espaço de Líderes é para
colocações da Bancada e que a Bancada, de alguma forma, foi citada pelo
manuscrito, lido na Tribuna pelo Vereador Maculan, o quê o “outro lado”
escreveu, algo de quem não tem coragem de vir na Câmara dizer as coisas e
utiliza-se dos outros. Respondeu ao questionamento do Ver. Maculan, quem
assinou os cinquenta por cento dos valores da Usina foi à inoperância, o descaso
ao tratar do que recurso que nunca mais irão ter e que já tiveram e usufruíram por
oito anos na Administração onde o atual Prefeito foi o Vice. Falará do recurso
enquanto lhe for possível utilizar o microfone, pois a rádio local não oportuniza
espaço para os Vereadores, mesmo sendo comunitária, quer cobrar espaço para os
se manifestarem, mas na rádio São Roque podem se manifestar a vontade, porque
o Legislativo está pagando espaço e é uma rádio Comercial. Reforçou que quem
assinou a perda dos recursos da Usina foi à preguiça, o descaso, porque em dois
mil e sete o Município de Agudo iniciou uma ação contra o Município de Nova
Palma requerendo os cem por cento dos impostos gerados pela Usina Dona
Francisca, aduzindo que esses recursos pertenceriam a eles, porque a Subestação
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de energia estaria colocada no Município de Agudo. Fará um dossiê para os
Vereadores terem conhecimento, para que leiam, que já colocou para o Vereador
Severo que foi o descaso do Prefeito dele que fez perderem o recurso, que
totalizava cento e setenta e cinco mil reais mensais, difícil até de gastar, sendo que
hoje se tem somente a metade, se não fosse a Administração anterior, nem isso
teriam mais. Dispôs que não fala do Vice Prefeito, só disse que o mesmo está aí só
para perceber seu vencimento e para dar alguns palpites como bem disse o
Vereador Rudinei. Colocou que, na Secretaria de Obras, de uma hora para outra o
Descovi virou Secretário e colocou o concunhado trabalhar lá também, mas estão
falando em economia. Dispôs que se sente na obrigação de falar da história do
Município de Nova Palma, do que tiveram e perderam, pois o povo de Nova
Palma não sabe o quê aconteceu e precisa ficar sabendo, como os Vereadores
jovens, não sabem que, em dois mil e treze, quando assumiu de Vice, junto com o
Prefeito Adroaldo, estava zerado os recursos, não vinha mais nada da Usina,
porque haviam perdido a ação nos anos anteriores. Frisou estar esperando a ação
que prometeram na Campanha, para buscar os outros cinquenta por cento do
ICMS, que os próprios haviam perdido, ou foi mais um blefe, uma conversa de
campanha, é por isso que os Políticos estão desse jeito aí. Finalizou pedindo
desculpa ao Senhor Presidente e cumprimentou o Vereador Paulo pelo
comportamento, referindo que se ele fosse o líder da situação na Casa, seria bem
diferente o posicionamento, parabenizou-o pelos trabalhos de secretariado nesses
trinta dias. Na ORDEM DO DIA não houve votação. No Espaço das Explicações
Pessoais manifestou-se o Ver. Tiago Facco. Colocou que, no último sábado,
esteve em Porto Alegre, participando do Congresso Estadual do PSB, o qual Sua
Excelência, fará parte da Executiva Estadual, destacando a importância de dar
mais atenção aos pequenos municípios, e se colocou a disposição dos partidos e
dos municípios. Reportou-se a colocação do Vereador Rodrigo, com relação às
estradas e o Dissemina. Quanto ao dissemina, disse que viu o ofício enviado para
devolver o veículo, onde consta que quem fez o curso, não mais faz parte do
quadro de servidores, não veio o sêmen no Governo Sartori. Destacou que, no
Governo anterior, veio o sêmen, frisando que Sua Excelência poderia ter sido
consultado, mas irá atrás, para saber por que foi embora o carro. Finalizando, disse
que no dia de hoje, esteve em dois municípios e os mesmos disseram que foi
muito fácil renovar, foi feito reuniões que poderia ser utilizado no município para
desenvolvimento da agricultura, promover visitas aos agricultores, às
agroindústrias, destacando que irá buscar a lista de documentos necessários para
renová-lo, pois foi difícil conquistar o Programa Dissemina. Quanto às estradas,
disse que foram patroladas aproximadamente quatro vezes as gerais e que fará um
levantamento, achando que não está sendo dado maior atenção as entradas das
propriedades. Após, se manifestou o Ver. Rodrigo Severo. Cumprimentou a
todos e informou que as três retroescavadeiras estão trabalhando hoje, uma na
agricultura, uma nas obras e outra na cidade, sendo que duas não têm condições de
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uso. Reportando-se ao Ver. Beto, onde vê uma grande preocupação em atingir a
imagem do Vice-Prefeito e do Prefeito André, colou serem homens de palavra e
não irão mais concorrer, ao contrário do Prefeito Adroaldo, que iludiu as pessoas,
destacando que, se os mesmos têm culpa, a justiça que decida. É sabedor que o
Ver. Beto não gosta muito de Sua Excelência e nem de ser criticado, mas quando
vem a Tribuna criticar é bom, mas quando escuta fica nervoso com as respostas
dos colegas. Quanto ao Ver. Tiago, disse que também acha interessante o mesmo
se aprofundar no assunto dissemina, dizendo que passou aquilo que lhe disseram
na Secretaria. Voltou a referir-se ao Ver. Beto dizendo que o mesmo gosta muito
de criticar o Vice-Prefeito que não está aqui e sim trabalhando na sua empresa,
destacando que o mesmo não foi feito para trabalhar dentro da Prefeitura e que o
Ver. Beto, quando foi Vice, ocupou uma cadeira por poucos dias, bem como disse
que o Vice, o Prefeito e o Secretariado não estão ganhando o décimo terceiro,
sendo uma prova de que estão aqui para economizar e ajudar, ao contrário do Ver.
Beto, quando Vice, recebia, estava no seu direito, afirmando que o Vice também
está no seu direito de não assumir aqui como Vice-Prefeito e sim ajudando lá fora.
Concluiu dizendo, que aqui responde as coisas que vem contra Sua pessoa, mas
deseja ao Vereador, neste período de afastamento, que tenha muitas alegrias fora
da Câmara. Finalizando o espaço, Ver. Beto Piovesan disse não ter nada contra o
Prefeito, o Vice, o Ver. Severo, nem mesmo ao Vereador Rudinei, que lhe atacou,
o Ver. Fernando, que culpou terem deixado uma dívida extraordinária, inclusive
que teriam pago a folha de pagamento, o quê não é verdade, pois foi deixado o
recurso e está aqui para cumprir com a obrigação de fazer análise do que está
acontecendo, buscando no passado as perspectiva do futuro. Frisou que o fato do
Vice-Prefeito não trabalhar é opção dele, pois o Vice assume em caso de vacância
conforme a Lei, destacando que trabalhava dentro da Prefeitura, por isso fazia jus
ao décimo terceiro, o que não é o caso do Vice que não trabalha. Dirigindo-se ao
Ver. Severo, disse ter muita alegria e não serão esses dias que ficará fora que terá
mais ou menos alegria. Ressaltou que tem a vivência na retina e na memória, do
que é e o que foi esse município. Frisou que podem lhe atacar e contestar, pois
sabe o quê aconteceu, apenas lê o que está nas denúncias, como a fraude a
licitação, falcatrua no concurso público para favorecer algumas pessoas,
destacando que não é Sua Excelência quem diz e sim, o Promotor que investigou e
encontrou as provas no computador, senão ninguém iria ficar sabendo. Registrou
ainda, que um secretário teve grande influência para passar uma moça e agora está
lutando para salvar a mesma, mas Sua Excelência irá acompanhar o processo.
Também registrou o esforço da Prefeitura para defender a situação do concurso,
em detrimento em não se preocupar com os cinquenta por cento da Usina.
Finalizando, disse que não querem que Sua Excelência fale, mas o povo é que fala,
o que está faltando é a rádio divulgar tudo o que está acontecendo não só o que
interessa a administração e que já perdeu eleições, mas é preciso fazer as coisas
corretas. Concluindo, o Sr. Presidente Ver. Odacir Busato fez um agradecimento
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especial ao Ver. Paulo, que assumiu como Secretário da Mesa por um período,
dizendo que todos têm suas limitações, mas o importante é assumir as
responsabilidades. Convidou a todos para assistirem a próxima Sessão e declarou
encerrado os trabalhos da presente Sessão. Sala das Sessões, Nova Palma, 04 de
setembro de 2017.

Ver. Paulo Uliana
2º Secretário

Ver. Odacir Busato
Presidente
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