ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA DIA 06.03.2017
ATA Nº 03/2017
Aos seis dias do mês de março 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 abertos os trabalhos, cumprimentou os
presentes e colocou em apreciação a Ata n.º 02/2017, da Sessão Ordinária
realizada dia vinte de fevereiro de dois mil e dezessete, aprovada por
unanimidade. Na ocasião, o nobre Primeiro Secretário, Ver. Rodrigo Severo leu:
Of. Gab. Prefeito n.º 34/2017 – resposta do Pedido de Informações da Proposição
n.º 04/2017; Of. Gab. Prefeito n.º 43/2017 – resposta da solicitação contida no Of.
nº 07/2017-GP; Of. n.º 2875/2016/GIGOV Santa Maria – Informando créditos de
Recursos Financeiros; Of. n.º 2967/2016/GIGOV Santa Maria – Comunicação de
liberação de recursos; Convite do Grupo de 3ª Idade Reviver, para 3º Encontro dos
Grupos de 3ª Idade da Quarta Colônia, dia 12 de março, no Clube Guarani;
Convite da Comunidade Evangélica Luterana de Caemborá para Festa da Colheita,
dia 12 de março, no Pavilhão da Comunidade; Convite da Mitra Diocesana de
Santa Maria, para encontro com os agentes políticos, com o tema Fraternidade, dia
13 de março; Of. SISEMNPA n.º 02/2017 – negociação de reposição salarial dos
servidores; Moção de Repúdio enviada ao Senador Paulo Paim, para que rejeitem
a proposta da Reforma da Previdência. À Mesa, foram apresentados: Do
Executivo Municipal: Projeto de Lei n.º 03/2017: Autoriza o Poder Executivo a
conceder benefícios aos médicos participantes do Projeto Mais Médicos para o
Brasil. Projeto de Lei n.º 04/2017: Autoriza a prorrogação de contratação de
Motorista Especializado em Transporte de Pacientes. Projeto de Lei n.º 05/2017:
Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Turismo de Nova Palma e dá
outras providências. Do Legislativo Municipal: Do Ver. Fernando Cassol:
Proposição n.º 06/2017: Pedido de Providências: Que o Executivo Municipal,
através da Secretaria competente, providencie a colocação de tachões na Av.
Dom Érico Ferrari, em frente à residência do Sr. Valter Padilhos e Bar do Nick.
No ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE, o Presidente Ver. ODACIR
BUSATO, convidou o nobre vereador Tiago Facco, Vice- Presidente para assumir
os trabalhos da Mesa para o mesmo se pronunciar. Assumindo os trabalhos, o Ver.
Tiago Facco passou a palavra ao Ver. ODACIR BUSATO, que cumprimentou os
colegas, os ex-vereadores, os médicos cubanos, a imprensa e demais presentes.
Referiu-se sobre a participação de Sua Excelência e dos Vereadores Tiago Facco,
Paulo Uliana e Fernando Cassol, juntamente com o Sindicato dos Trabalhadores
Rurais em Santa Cruz, no dia vinte e um de fevereiro, na manifestação contra a
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PEC 287, reivindicando que não se aprove e que continue a vigorar as conquistas
dos trabalhadores rurais adquiridas ao longo dos anos. Destacou a importância de
dar esse apoio, pois lá se encontravam mulheres e homens prestes a se
aposentarem, vendo talvez essa lei vigorar e passar a sessenta e cinco anos,
dizendo ainda que o trabalhador rural é aquele que produz e segura esse Brasil e
deveria ter um reconhecimento maior. Com relação ao dia oito de março, Dia
Internacional da Mulher, pediu que alguém lhe represente na manifestação que
acontecerá em São Miguel, dizendo ser importante participar em sinal de apoio
para não aprovar a PEC. Com relação a Moção de Repúdio, solicitada pelo
Senador Paulo Paim, que enviou a todas as Câmara do Rio Grande do Sul,
destacou que os Vereadores desta Casa, também assinaram em sinal de apoio e
será encaminhada a Brasília. Disse ainda, ser uma obrigação de defender os
agricultores. Continuando, falou sobre a reunião que aconteceu no dia vinte e três
de fevereiro, em Faxinal do Soturno, onde tiveram uma Palestra com o Presidente
da UVERGS, contando com a presença de Prefeitos e Vereadores da Quarta
Colônia e Região, também do Assessor do Governador Betinho Fantinel e do
Secretário dos Transportes Pedro Westphalen. Ao usar a tribuna, teve a
oportunidade de dizer que não consegue entender, se nossa região não escolhe
bem seus Deputados ou se não tem força política, pois ao sair para Faxinal, já tem
problemas no asfalto, ao subir o cerro, que vai a Pinhal Grande, acontece o
mesmo, o Governo do Estado libera para fazer o asfalto e o Meio Ambiente
prende por vários anos, as empresas quebram e nossa região fica muito
abandonada nessa parte do asfalto. Com relação ao convite recebido do Grupo de
Terceira Idade Reviver de Nova Palma, pediu que algum Vereador marque
presença no domingo do evento. No mesmo dia, na Comunidade de Caemborá,
acontecerá a Festa da Colheita, dizendo que irão se dividir e farão o possível para
representar a Câmara, pois os Vereadores depois de eleitos é muito importante
continuarem visitando as comunidades. Referiu-se ao Convite da Mitra Diocesana,
que todos os anos realiza um encontro com os Prefeitos, Vices, Vereadores e
outros, para que se façam presente no dia treze de março, no Seminário São José
em Santa Maria. O Vice-Presidente passou a condução dos trabalhos ao Senhor
Presidente, que convidou para fazer uso da tribuna a Ver.ª NEUSA ROSSATO.
Cumprimentou todos os presentes já nominados, dizendo que não poderia deixar
de subir a tribuna como única mulher Vereadora desta Casa, sem fazer uma
homenagem a elas, no seu dia, dizendo que oito de março Dia Internacional da
Mulher, é um resultado de uma série de fatos, lutas e reivindicações das mulheres
por melhores condições de trabalho, de direitos sociais e políticos, e que não
poderia subir a esta tribuna como Vereadora, se não fossem essas lutas do passado,
com muitas reivindicações e discussões, elas conquistaram o direito de votarem,
de serem eleitas para o executivo e legislativo, embora em menor número,
conseguem se eleger. Gostaria de ver mais mulheres no legislativo, mas nos dias
de hoje, ainda existem muitas situações de violências e discriminações contra elas,
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basta terem coragem e determinação e podem ser: juízas, Prefeitas, Presidentes,
mães, donas de casa, agricultoras que trabalham de sol a sol, para ajudar no
sustento da família, que estão nesta luta contra a PEC 287 e muito mais, sem
perder a sensibilidade feminina. Mulheres com diplomas, que depois de muito
estudo, dedicam-se as suas profissões, mulheres como as doutoras cubanas
Nisledys e Nalti, que deixaram suas famílias e País de origem, para se dedicarem
ao trabalho da medicina e ajudar as pessoas e seu País. Referiu-se também as três
mulheres desta Casa Legislativa, a Tania, a Ivete e a Maria Salete, desejando
parabéns pelo nosso dia. Sua Excelência comunicou que já acertou com o
Presidente, que estará todas as segundas-feiras à tarde, das quatorze às dezessete
horas, dando expediente aqui na Câmara e se houver mais necessidade, ampliará
outra tarde, dizendo achar importante o contato com as pessoas e por ser mais fácil
lhe encontrar. Antes de encerrar falou sobre o Projeto referente aos médicos,
dizendo que tem certeza do apoio dos demais colegas do PP e PSB, que irão votar
na próxima sessão e analisar os demais projetos. Em seguida, usou a Tribuna o
Ver. PAULO ULIANA. Cumprimentou todos os presentes, dizendo que o
resumo que pretendia fazer nesta noite, o Presidente e a Vereadora Neusa muito
bem colocaram, que é sobre a sua participação no ato em Santa Cruz para derrubar
a PEC, para que não tirem os direitos conquistado pela classe sindical dos
agricultores, que é uma luta de muitos anos. Disse ainda que irá participar do
Encontro das mulheres e aproveitou a oportunidades para deixar seu abraço a
todas pelo seu dia, que será comemorado em oito de março. Reportou-se ao
encontro com o Secretário dos Transportes, Senhor Pedro Westphalen, que
transmitiu esperança de que se o Estado conseguir renegociar as dívidas com
Brasília, possa estar dentro de seu pensamento alguns trechos de estrada que estão
por ser concluído, como o cerro da gruta, na questão ambiental e também o acesso
as comunidades de Novo Paraíso e São Cristóvão, que agora, com a criação da
Escola Cooperativa, veio engrandecer e dar ânimo a comunidade. Agradeceu aos
colegas Vereadores que assinaram o Projeto, que foi bem recebido pelo Secretário
de Estado, dizendo que irá marcar uma audiência para que se for em forma de
convênio, há esperança de conseguir esta estrada. Registrou ainda que receberam
uma visita surpresa do Secretário de Estado da Fazendo Giovani Feltes, e que o
mesmo tem a mesma consciência do Secretário Westphalen, que dá esperança de
que se o estado sair dessa situação que se encontra, nós iremos ficar menos tempo
sem receber os repasses e o Estado consiga sanar as contas, sem parcelamentos
dos recursos da saúde e dos salários. Continuando, usou a Tribuna o Ver.
FERNANDO CASSOL. Cumprimentou a todos e justificou seu Pedido de
Providências, que o Executivo Municipal através da Secretaria competente,
providencie a colocação de tachões na Av. Dom Érico Ferrari, pois têm acontecido
vários acidentes e fica difícil para o pessoal sair, na antiga FADIOLLI, em frente à
residência do Sr. Valter Padilhos e Bar do Nick, nos dois sentidos. Continuando,
fez uso da Tribuna o Ver. BETO PIOVESAN. Saudou a todos dizendo que faz
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suas palavras a do Presidente, em relação às saudações e a satisfação de ver o
plenário lotado, dizendo que o trabalho do Vereador é público e aqui se exterioriza
o sentimento da comunidade e cada um tem um segmento de representação.
Aproveitou a presença da imprensa, dizendo que felizmente já tem um contrato
para a divulgação e que tenhamos também com a Rádio Comunitária, se a lei
permitir, e que está lutando para que se possa aqui, divulgar no centro da
comunidade, pois há locais em que a Rádio São Roque não tem abrangência.
Reforçou dizendo que a comunidade tem que participar e fica feliz de saber que na
praça estão discutindo, ao contrário do que disse seu colega, que são pessoas
desocupadas e que falam bobagem. Continuando, disse que ao contrário, a
comunidade tem o direito de se manifestar, discordar e que temos que aceitar, bem
como a alternância do poder, sem, contudo, não serem contrário ao município.
Com relação aos projetos de lei apresentados, como a prorrogação de contratação
de Motorista Especializado em Transporte de Pacientes e a concessão de recursos
aos médicos, que no ano que passou não foi possível conceder, destacou que serão
favoráveis, buscando sempre o interesse do município. Prosseguindo, trouxe a
discussão, assunto que foi falado em entrevista na Rádio São Roque, pelo Prefeito,
o qual disse que demorou bastante para se manifestar sobre as contas deixadas
pela administração passada, onde de recursos livres ficou débito de duzentos e
cinquenta mil reais e da Secretaria da Saúde, débito de duzentos e quarenta e um
mil reais, afirmou que não são verdade essas colocações, pois é diferente dos
valores colocados pelas servidoras que estiveram no dia vinte e três de fevereiro,
acompanhando a Comissão de Orçamento e Finanças, onde todos os Vereadores
deveriam estar presentes. Destacou que foi muito elucidativa e clara, conforme
documento firmado pela Contadora Gicelda Scapin e o Secretário Jossandro
Marion, documento este, que está a disposição para xerox. Continuando, disse que
a insuficiência financeira do exercício 2016/2017 é o seguinte: Recursos livres:
cento e setenta e três mil, quinhentos e sessenta e sete reais e Recursos da Saúde:
cento e setenta e seis mil, quatrocentos e trinta e três reais, totalizando trezentos e
cinquenta mil reais e não quatrocentos e noventa e um mil reais, colocados pelo
prefeito. Também disse que foram divulgados outros valores, como se tivesse
ficado devendo milhões, mas como disse um colega, justificar às vezes por não
fazer as coisas por falta de recursos ou incompetência, só que chega um momento
que não tem mais sentido falar das contas que ficaram lá adiante. Disse ainda que
a Servidora Claudia informou que os recursos da saúde não vieram em dezembro
por falta de uma documentação e que veio todo em janeiro. Quanto ao recurso
livre, foi gasto para pagar as despesas com a saúde que o município honrou e que
o Governo do Estado, deve de dois mil e quatorze a dois mil e dezesseis,
quatrocentos e sessenta e três mil reais e também, conforme levantamento, falta
receber do governo do estado cento e noventa e dois mil reais, reforçando a
importância das pessoas virem, saber e acompanhar como é o caso também, que
tiveram que pagar a folha de dezembro, destacando que os recursos vieram dias
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vinte e nove e trinta de dezembro, sendo impossível realizar o pagamento, bem
como o dinheiro da repatriação que foi depositado dia vinte e nove, no valor de
quatrocentos e trinta e seis mil, novecentos e oitenta e oito reais e o adiantamento
do ICMS de cento e vinte e quatro mil reais, que ficaram disponíveis para
pagamento das despesas inclusive a folha. Destacou ainda a importância de dizer
que a partir do dia quinze de dezembro, as máquinas do município estiveram
trabalhando, portanto em condições de uso, bem como a retroescavadeira que
haviam dito que estava estragada, mas não a ponto de não poder trabalhar, com
isso a ponte do Bugre, que é um recurso federal do Ministério da Integração
Nacional, ressaltou que o dinheiro já se encontra no município, bem como a
licitação pronta, só faltando à execução e que não tem contrapartida, pois é um
dinheiro das enchentes, a exemplo dos recursos de dois mil e treze, que também
não tinha contrapartida. Concluindo, disse que o Senhor Adroaldo estava na
reunião e ficou triste com as colocações e cobrou do atual Prefeito como estava
sendo colocadas as questões do município. No ESPAÇO DE LÍDERES se
manifestou a Ver.ª NEUSA ROSSATO. Disse ser líder do governo e não quer ser
advogada de defesa contra advogado de acusação, pois é formada em
administração e não advocacia. Com relação à hidráulica, colocou que está
estragada, sugerindo que seja convocado o Secretário de Obras ou mecânico para
falar do problema. Quanto à saúde, também sugeriu que seja convocada a
Secretária Municipal presente na Sessão, para dar as devidas explicações se os
recursos entraram ou não e o porquê. Continuando, frisou que gostaria de requerer
que o Assessor Jurídico da Prefeitura, viesse a essa Casa na próxima sessão, para
dar explicações sobre o Projeto do REFIS, além das já constantes por escrito,
dizendo que como Vereadora entende alguma coisa de finanças, mas não tudo,
especificamente de tal assunto para argumentar e convencer as pessoas. Conforme
ouviu no Curso que participou no IGAM, cada Vereador eleitos vem de um setor
da sociedade e a mesma vem das finanças, portanto achou normal uma
renegociação das dívidas ou ter abatimento, mas se for necessário o Assessor
Jurídico está à disposição. NA ORDEM DO DIA, não houve apreciação de
Projetos, permanecendo em estudo nas Comissões Permanentes o Projeto nº
02/2017. No Espaço das Explicações Pessoais fez uso da palavra, Ver. Beto
Piovesan. Ressaltou que a retroescavadeira estava trabalhando nos terrenos do
Librelotto, mas para fazer a cabeceira de uma ponte levaria apenas um dia de
trabalho. Quanto ao REFIS, frisou que na sua opinião não é preciso que o
Assessor Jurídico venha, pois está muito claro e objetiva que isto não é REFIS,
dizendo que REFIS é a forma que foi feito na administração passada e a que está
sendo proposta nesta lei é a anistia total do juro e da multa das pessoas que não
conseguiram pagar, dizendo que tem maior estima pelo seu colega, mas não vai
acrescentar em nada, pois a questão é conceder ou não e a Comissão vai analisar
as informações recebidas. Continuando, disse que este Projeto é discricionário,
pois só vai pagar quem tem o dinheiro no bolso, porque o prazo é só de trinta dias.
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Salientou que, quem não quer seu nome na lista dos devedores é só pagar e que a
mesma está à disposição de todos. Disse que já foi Vereador de oposição e viu isso
no passado, e muitas pessoas que estavam naquela lista estão novamente. Também
ressaltou que os Vereadores terão a oportunidade de discutir melhor o Projeto e
ouvir a Praça, sendo importante não só quando se é aplaudido e agradável ao
ouvido, pois eles merecem a consideração e apreço. Concluindo, o Sr. Presidente
agradeceu a presença de todos, declarando encerrado os trabalhos da presente
Sessão. Sala das Sessões, Nova Palma, 06 de março de 2017.

Ver. Rodrigo Severo
1º Secretário

Ver. Odacir Busato
Presidente
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