ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA DIA 06.11.2017
ATA Nº 34/2017
Aos seis dias do mês de novembro 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, Marcia Mayer, Neusa Rossato, Paulo Uliana, Reni Tagliapietra e Rodrigo
Severo. O Senhor Presidente declarou aberto os trabalhos e agradeceu as
mensagens, telefonemas e orações, por ocasião de seu procedimento de saúde, na
semana que passou. Em seguida, convidou para fazer parte da Mesa os Deputados
Estaduais Valdeci Oliveira e Zé Nunes, ambos do PT, e o Prefeito Municipal
André Rossato. Cumprimentou os presentes, registrando a presença de Assessores
de Deputados, Vereadores da região, Ex-Prefeitos, Presidentes de Partidos do
município, Pastores e Pastoras de Igrejas. Continuando, convidou a Suplente
Marcia Mayer - PT, para apresentar a Mesa o Diploma e a Declaração de Bens, e
na sequência prestar o juramento, sendo declarada empossada no cargo de
Vereadora. Continuando, colocou em apreciação a Ata n.º 33/2017, da Sessão
Ordinária realizada dia trinta de outubro de dois mil e dezessete, aprovada por
unanimidade, e solicitou a 1ª Secretária, Ver.ª Neusa Rossato, que proferisse a
leitura do expediente: Convite para reunião do Poder Legislativo da Quarta
Colônia e Região, dia dez de novembro, em Restinga Seca. À Mesa, foi
apresentado: Do Legislativo Municipal: Do Ver. Beto Piovesan: Proposição n.º
73/2017: Pedido de Providências: Que o Executivo Municipal, através da
Secretaria de Obras e Trânsito, providencie o patrolamento da estrada de Linha
Gramado. Na oportunidade, o Presidente Odacir concedeu a palavra ao Deputado
Estadual do PT, Sr. VALDECI OLIVEIRA, que cumprimentou os presentes,
em especial a Vereadora Marcia, que conhece a tempo e foi Servidora, quando
Prefeito em Santa Maria, reconhecendo a importância do momento para a mesma.
Registrou seu apoio, destacando Sua caminhada de trinta anos com mandato,
sendo sabedor da importância do Poder Legislativo Municipal, poder mais
próximo da população. Frisou que, apesar da crise política vivida hoje, não podem
aceitar que a política seja criminalizada, onde muitos estão pagando por aqueles
que cometeram equívocos. Ressaltou que não haverá democracia se não haver a
boa política, participação plural democrática e o respeito a cada um. É preciso
fortalecer a democracia, estão preocupados com que está acontecendo, mas isso
não deve deixar diminuir o empenho e esforço para lutarem pela democracia.
Colocou que, a presença de tantas lideranças é demonstração de solidariedade, a
luta que defendem, respeitando quem pensa diferente. Enfatizou que, nem todo
político é corrupto, e é preciso fazer a população participar ativamente. Registrou
seu respeito pelo Parlamento Municipal e a vontade acordada, para a Marcia
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assumir, assim como o trabalho dos Vereadores do município, agradecendo a
todos e desejando a Vereadora que Deus ilumine seu caminho. Em seguida,
também se manifestou o Deputado Estadual do PT, Sr. ZÉ NUNES.
Cumprimentou a todos, em especial a Vereadora Marcia, e ressaltou a importância
da mulher na política, para uma sociedade democrática, com equilíbrio nas
representações. Se deixarem que a política seja criminalizada, quem mais sofrerá
são os pobres e trabalhadores. Na política, os representantes saem da sociedade,
tem os bons e outros não, frisando que não podem liquidar com a política, pois
tudo é decidido através dela. A participação da comunidade é fundamental,
principalmente num município com atividade comunitária forte, cooperativista e
com agricultura familiar e incentivar as pessoas a saberem escolher e terem
referências políticas. Registrou a alegria de prestigiar o acontecimento, pois a
Vereadora trará bons ares a Câmara. Registrou ter sido Vereador e Prefeito no
município de São Lourenço do Sul, e o Legislativo é um espaço fundamental,
sendo preciso aprimorar o processo e exercitar a tolerância e o diálogo, onde os
que querem o bem do município devem trabalhar juntos, tendo que tolerar
algumas coisas. Frisou ter a convicção de que a Vereadora desempenhará o cargo
com carinho e envolvimento com a comunidade, parabenizando a todos por essa
construção e colocando-se a disposição de todos na Assembleia Legislativa. No
ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE, fez uso da Tribuna a Ver.ª NEUSA
ROSSATO. Cumprimentou todos os presentes e desejou saúde ao Presidente
Odacir, e se for do Seu desejo e da Bancada, que seja Presidente por mais um ano.
Deu as boas vindas a Vereadora Marcia, mesmo em outra Bancada, mas com
objetivos comuns, que é o bem da comunidade de Nova Palma. Desejou sucesso a
Vereadora e que realize os projetos desejados, se colocando a disposição.
Ressaltou que sempre defendeu que as mulheres participem mais da política,
procura incentivar a participação, mesmo sabendo que não é muito fácil, com
opiniões diferentes, mas querem o bem do País, que as políticas públicas sociais
evoluam, e o Estado também. Procura trabalhar de forma conjunta, ouvindo as
necessidades da população e levar aos Secretários e Prefeito, que são quem pode
atender. Reforçou o convite para todos prestigiarem, sexta-feira, a final do
campeonato de futebol de salão, quando terá um jogo festivo, em homenagem ao
novembro azul, destinado à prevenção do câncer de próstata, e será realizada uma
ação comunitária, em favor do hospital Nossa Senhora da Piedade, com a
contribuição de dois reais na entrada do ginásio e posteriormente doar ao Hospital.
Parabenizou a seleção sub dezoito e a Prefeitura pelo incentivo aos garotos, que
forneceu o transporte para se deslocarem, chegaram a final, mas perderam nos
pênaltis, registrando que um dos jogadores é seu filho. Após, manifestou-se na
Tribuna o Ver. PAULO ULIANA. Cumprimentou a todos e parabenizou a
Vereadora Marcia, colocando ser uma alegria ter mais uma mulher na Casa. Como
Líder da Bancada do PMDB, colocou-se à disposição da mesma, para serem
parceiros, assim como o Prefeito e Vice, que são acessíveis, nos anseios e pedidos,
02

que, com certeza, serão realizados. Ficou surpreso com a força da militância do
Partido dos Trabalhadores e agradeceu o trabalho dos bons Deputados do Partido,
com muitas coisas boas que vieram e estão vindo. Continuando, fez uso da
Tribuna o Ver. MARCIA MAYER. Saudou todos os presentes e agradeceu a
Deus pelo momento sublime e histórico, com o plenário lotado de pessoas
especiais para prestigiar Sua posse. Ressaltou que, a cada quatro anos, o povo tem
a oportunidade de eleger seus representantes para o Poder Legislativo e Poder
Executivo, e recebeu cento e noventa e cinco votos, a segunda mulher mais votada
no município, sendo uma honra. Registrou que tem andado pelas dezessete
comunidades do interior e cidade, ouvindo as pessoas, frisando que fará tudo o que
estiver ao Seu alcance, sendo a forma de agradecer os que depositaram confiança
no Seu trabalho. Ser reconhecida na cidade, onde não tem raiz familiar é a prova
que construiu muitas coisas boas. Destacou que, mesmo sendo um tempo
provisório, há uma grande expectativa do eleitor em relação ao Seu trabalho, pois
não fez nenhuma promessa de campanha, e sim traz a bagagem da trajetória
política e o trabalho intenso, desde que colocou seus pés em Nova Palma.
Lembrou ter sido Presidente do Partido por dois anos e esforçou-se muito para os
ideais permanecerem e estará aqui para estreitar a relação entre os partidos, não
por vaidade pessoal, mas para um bem comum e troca de experiências. Desde que
chegou em Nova Palma, amou a cidade, e por questões profissionais foi cedida da
Secretaria de Captação de Recursos e Relações Internacionais da Prefeitura de
Santa Maria, para Nova Palma, pois haviam muitos recursos destinados ao
município e precisavam de alguém na Secretaria da Saúde e Assistência Social
para desenvolver os projetos. Como Coordenadora dos Serviços em Saúde, foi
renovada a frota de veículos que era precária, compra de equipamentos para as
UBS, Cursos profissionalizantes para os servidores estarem habilitados a dirigir
veículos especializados, onde todos foram diplomados. Foi coordenadora do
CAPS Ad Regional e o excelente relacionamento com Deputados Estaduais,
Federais, Ministérios e suas assessorias, proporcionou abrir muitos caminhos para
que chegassem recursos em Nova Palma, entre eles o asfalto, máquinas do PAC,
veículos e recursos oriundos de emendas parlamentares. Registrou o trabalho dos
companheiros de Partido, que iniciaram a caminhada neste município, em especial
aos fundadores que sentiram a necessidade de união, para defender aqueles que
são chamados de Trabalhadores. Agradeceu a Coligação PP, PSB pela
oportunidade concedida e ao PMDB e PDT, onde tem amigos que construiu ao
longo do tempo, bem como os Prefeitos, que deram a oportunidade de estar
trabalhando nas duas últimas administrações. Frisou ser preciso cuidar do interior
e cidade, pois a população não aceita a acomodação dos políticos, e espera que
façam um trabalho honesto e transparente, que transforme a história e a vida das
pessoas para melhor, e em Nova Palma não é diferente, como melhorar as
estradas, equipar as ações voltadas à produção agrícola, pensar numa reforma
urbana habitacional, fazer leis para aproveitar melhor as áreas de turismo, ampliar
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o comércio industrial, incentivar a educação, enfim, fiscalizar tudo o que é feito e
se está bem feito. Colocou que não podem esquecer que quem manda no
município é o povo, não é o Prefeito, nem os Vereadores. Ressaltou que o cenário
político Nacional mostra políticos com vergonhoso caráter, mas nas próximas
eleições possam limpar tudo isso e eleger pessoas comprometidas. Registrou que o
Deputado Federal do PT, Paulo Pimenta destinou mais de seis milhões de reais
para Nova Palma, nas administrações de diversos partidos. Finalizando, agradeceu
Seus irmãos na fé pelas orações, Seu pastor, e em especial a família, Seu esposo
Juarez Mayer, pelo incentivo e apoio, e a filha Mayane, presente de Deus na Sua
vida. Prosseguindo, fez uso da Tribuna o Ver. BETO PIOVESAN.
Cumprimentou os presentes e colocou ser invejável o prestigio a Vereadora
Marcia, quando assume junto a Bancada do PP/PSB/PT, para prosseguir o
importante trabalho iniciado na campanha. Frisou ser testemunha e pode observar
o trabalho incansável da Senhora Marcia nos projetos, se destacando na
articulação com o Governo Federal e Estadual, que eram ambos do PT. Ressaltou
que os Deputados foram importantes nos recursos que conseguiram, a
Administração passada não teria sido o sucesso que foi se não fosse os recursos do
PT, proximidade que resultou em grandes avanços, citando o Deputado Valdeci,
que através da Metroplan, conseguiram um milhão de reais a fundo perdido, para
construção do primeiro asfalto na cidade, sendo muito gratos, e somado a um
milhão do PAC da Presidente Dilma, com importante participação do Deputado
Pimenta, recapeou-se trinta e duas quadras de asfalto. Como a concentração dos
recursos está em Brasília, Estado e município estão com dificuldades, logo
dependem da amizade e parceria dos Deputados para conseguirem recursos,
citando várias obras, como escola, ginásios e Postos de Saúde, e muitas com
participação decisiva do Deputado Pimenta, e a grande maioria com parceria da
Marcia. Destacou serem sabedores e já conhecerem o trabalho da Sr. Marcia, que
tem plena condição de desenvolver um bom trabalho, destacando que estarão ao
lado para apoiar. Feliz de estar ao lado da Vereadora, pois construíram uma
amizade, quando Vice-Prefeito e discutiam muitos assuntos, sempre se
preocupando em buscar recursos para o município. Registrou estar feliz com a
presença dos Deputados na Sessão e esperam continuar com a parceria na
destinação de recursos. Finalizando o espaço, fez uso da Tribuna o Ver.
RODRIGO SEVERO. Cumprimentou os presentes e deu as boas vindas à colega
Marcia, que terá a oportunidade de ver como funcionam as coisas e ajudar resolver
as dificuldades, e precisam de Vereadores com vontade de trabalhar, que vista a
camisa do município e não de partido. Lembrou que os Vereadores são os
primeiros a serem cobrados, e devem ir à busca de recursos, para as melhorias nas
comunidades. Tem admiração pela Marcia, sabe da capacidade de trabalho,
parabenizando a mesma. Parabenizou o Secretário de Obras e o Prefeito, pelo
belíssimo trabalho na Linha do Soturno, no desassoreando das duas passagens
molhadas. Lamentou haver promessas de Deputados, que se comprometem
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somente na hora do voto, e depois abandonam o município, principalmente os de
Seu partido, frisando que ajudarão nas próximas eleições os que trazem recursos.
Solicitou o esforço e colaboração da colega Marcia, para trazerem recursos para as
passagens molhadas, que ligará as três comunidades de Linha do Soturno, Rincão
dos Fréos e Chapadão. No ESPAÇO DE LÍDERES não houve inscritos. Na
ORDEM DO DIA foi apreciado o Projeto de Lei do Executivo n.º 31/2017,
aprovado por unanimidade, com seus pareceres. No Espaço das Explicações
Pessoais manifestou-se a Ver.ª Marcia Mayer. Retornou a Tribuna e registrou a
presença de demais convidados, Vereadores da região e Assessores dos Deputados
Paulo Pimenta, Dionísio Marcon e Luiz Fernando Mainardi. Fez um especial
agradecimento a todas as mulheres da Executiva do Partido dos Trabalhadores,
bem como ao Vereador Tiago Facco, pela cedência do espaço, frisando que tudo
fará para bem representá-lo. Destacou não ser um momento muito fácil, mas muito
aprendeu e é grata ao Deputado Valdeci, que de professora passou a ser assessora
de captação de recursos e hoje é uma ferramenta forte que usa para Sua profissão.
Referiu-se também ao Deputado Estadual Zé Nunes, grande amigo, conhecedor e
defensor do cooperativismo, destacando que o mesmo já esteve no município,
transmitindo Seu conhecimento, que para Sua Excelência engrandece muito.
Agradeceu também a presença do Prefeito André Rossato, bem como do VicePrefeito, Secretários, Vereadores do PMDB, a família, amigos, ao Presidente do
PP Tiago Uliana, bem como ao PSB, na pessoa do Ex-Prefeito Adroaldo Santi,
destacando ser grata a todos que colaboraram com este momento que não é Seu,
pois quando se coloca a disposição da comunidade, considera ser de todos.
Finalizou, dizendo que dará o máximo de si, para que tudo seja feito da melhor
forma, com muito carinho para Seu município que é Nova Palma, o qual ama
muito. Após, se manifestou o Ver. Fernando Cassol. Saudou as autoridades e
demais presentes e dirigiu-se a Ver.ª Marcia, dando as boas vindas. Reportou-se as
palavras do Deputado Zé Nunes, que foi Vereador e veio da agricultura, como Sua
Excelência, e também motorista de ônibus, onde aprendeu nesta estrada o perigo,
mas também coisas boas. Enfatizou que, juntos a corrente é mais forte, afirmando
que não é um Vereador que vem aqui só para criticar e sim trabalhar pelo
município e também por ser novo, acredita que com união aprenderão muito.
Destacou a importância da presença dos Deputados no dia de hoje, para que vejam
a realidade dos municípios e não vir somente na hora do voto, pois a resposta
aqueles que não se fazem presentes, estará nas urnas. Finalizou referindo-se ao
Presidente Senhor Odacir, manifestando Sua alegria de estar hoje presente e
desejou boa recuperação. Continuando, Ver. Reni Tagliapietra saudou as
autoridades e demais presentes e deu as boas vindas a Ver.ª Marcia, dizendo que
tem certeza que muito contribuirá, trazendo boas proposições para o município,
destacando a presença dos eleitores da Vereadora na posse. Parabenizou a
comunidade de Vila Cruz, pela grande festa realizada ontem, reportou-se ao
pronunciamento do Deputado Zé Nunes, que destacou que a força de um municí05

pio está nas comunidades e que Vila Cruz, mostrou isso através da organização da
festa, servindo aproximadamente mil almoços, com atos religiosos durante todo o
dia e demais entretenimentos. Reportou-se aos Deputados Valdeci Oliveira e Zé
Nunes, do Partido dos Trabalhadores, dizendo que na questão de recursos, o
Partido trouxe muitos para o município e tem a certeza que continuará trazendo,
pois independente de Partido, o que importa é o bem da sociedade e não do
Partido, afirmando também que é dessa forma que trás Suas Proposições e também
procura os Deputados da bancada para conseguir recursos. Frisou que sabe das
dificuldades dos governos municipal, estadual e federal, mas se cada Vereador
fizer a Sua parte, as coisas acontecem. Finalizando, o Senhor Presidente Ver.
Odacir Busato demonstrou Sua alegria pela presença do Deputado Valdeci
Oliveira, lembrando que por ocasião da inauguração da ampliação da Escola Dom
Érico Ferrari, na gestão de Antonio Carlos Pigatto, o mesmo esteve participando,
bem como agradeceu a presença do Deputado Zé Nunes. Dirigindo-se a Ver.ª
Marcia, frisou ser uma alegria vê-la aqui e atendendo o Seu pedido, presidiu a
Sessão, pedindo escusas caso algo errado tenha acontecido. Saudou os assessores
Júlio Quadros, Sidinei Cardoso e Raul Vila Verde e ressaltou que na Marcha dos
Vereadores, falou ser preciso que os Deputados venham buscar os votos, mas que
olhem para Nova Palma, porque aqui também é Rio Grande do Sul, frisando
ainda, que necessitamos dos Deputados nos quatro anos, assim como as
comunidades dos Vereadores. Agradeceu a presença de todos e declarou encerrado
os trabalhos da presente Sessão. Sala das Sessões, Nova Palma, 06 de novembro
de 2017.

Ver.ª Neusa Rossato
1ª Secretária

Ver. Odacir Busato
Presidente
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