ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA DIA 07.08.2017
ATA Nº 21/2017
Aos sete dias do mês de agosto 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 20/2017, da Sessão Ordinária
realizada dia dez de julho de dois mil e dezessete, aprovada por unanimidade. Em
seguida, solicitou a 1ª Secretária, Ver.ª Neusa Rossato, que proferisse as leituras:
Of. Gab. Prefeito n.º 164/2017 – Balancete das receitas e despesas do mês de
junho de 2017; Of. Gab. Prefeito n.º 175/2017 – Balancete das receitas e despesas
do mês de julho de 2017; Of. Gab. Prefeito n.º 176/2017 – esclarecimentos em
relação ao Projeto de Lei n.º 17/2017; Of. Sec. Finanças n.º 08/2017 –
encaminhamento do relatório SIAPC-PAD 1º Semestre 2017 RVE; Of. n.º
141/2017 Gabinete Dep. Adolfo Brito; Of. n.º 148/2017 Gabinete Dep. Adolfo
Brito; Ofício ACIS – agradecimento; Of. SMED 53/2017 – Relatório de Avaliação
do Plano Municipal de Educação; Convite para palestra sobre cisticercose,
fiscalização de produtos de origem animal e destino correto dos resíduos
agrotóxicos, dia 15 de agosto, em Pinhalzinho. Pedido de licença da Ver.ª Neusa
Rossato, para tratar de interesse particular do dia 14 de agosto a 10 de setembro
de 2017, aprovado por unanimidade. À Mesa, foram apresentados: Do Executivo
Municipal: Projeto de Lei n.º 20/2017: Dispõe sobre o Plano Plurianual para o
quadriênio 2018-2021 e dá outras providências. Do Legislativo Municipal: Da
Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura: Proposição n.º 48/2017:
Projeto de Decreto Legislativo n.º 01/2017: Dispõe sobre a aprovação das
contas públicas do Executivo Municipal de Nova Palma, referente ao exercício de
2014. Do Ver. Tiago Facco/PSB: Proposição n.º 49/2017: Pedido de
Informações: Que o Poder Executivo Municipal forneça a cópia de todos os
Decretos, Portarias e Ordens de Serviço, publicadas pelo Executivo Municipal, de
1º de janeiro a 31 de julho de 2017, bem como, a partir deste mês, forneça
mensalmente a cópia dos referidos documentos. No ESPAÇO DO GRANDE
EXPEDIENTE, fez uso da Tribuna o Ver. PAULO ULIANA. Cumprimentou
todos os presentes e teceu comentários sobre a Semana do Município, destacando
ter gostado muito. Agradeceu a presença do Presidente Odacir, presente na
maioria dos eventos, todos marcados com bastante presença da comunidade, desde
a abertura em Novo Paraíso até o encerramento no domingo, agradecendo a
colaboração de todos os envolvidos na realização dos mesmos. Com relação às
estradas do município, colocou estarem sempre cobrando, na medida do possível
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estão boas condições, mas ainda tem muito a fazer, já foi feito as roçadas e logo
receberão manutenção. Registrou o agradecimento do empresário Mayer a
Secretaria de Obras, pelo mutirão no atendimento de sua reivindicação.
Finalizando, convidou a todos para prestigiarem a festa do Padroeiro São Roque,
em Novo Paraíso, no próximo domingo. Em seguida, se manifestou na Tribuna o
Ver. CLAUDIO PIOVESAN. Cumprimentou a todos e pediu ao Líder do
Governo, Ver. Rodrigo, para levar ao Prefeito, o problema na cabeceira do bueiro
na saída do Comércio, junto ao asfalto, necessitando colocar a cabeceira ou uma
sinalização, pois o local se tornou perigoso, por ser alto, estreito e numa curva.
Também pediu esclarecimentos no andamento da calçada que restou ser concluída
na Rua Osvaldo Cruz, cobrança de alguns moradores. Reportou-se a última sessão,
quando o colega Ver. Fernando falou na rádio, sobre economias que o Prefeito
está fazendo, pintando ruas e não ter secretários, nem motorista no gabinete do
Prefeito, mas colocou o nome de Sua Excelência, dizendo que sobraria mais
dinheiro. Apresentou seu contracheque da época, onde ganhava sessenta por cento
a mais no salário, o que seria seiscentos reais. Lamentou as colocações, pois deu a
entender que as dificuldades financeiras seria o motorista do Gabinete e alguns de
seus amigos disseram que agora quem sabe a Prefeitura vai andar, com esse valor.
Acha que pode colocar, mas não usar seu nome, frisando ter ficado sentido com o
ocorrido, pois sempre procurou, em todas as funções que exerceu, fazer o melhor
possível e não quer ser motivo de chacota de que o motorista do gabinete do
prefeito quebrou o município. Após, manifestou-se na Tribuna o Ver. TIAGO
FACCO. Cumprimentou a todos e registrou a alegria de retornar, destacando que
mesmo no recesso continuaram exercendo as funções de Vereador. Solidarizou-se
com o colega Ver. Claudio, frisando ser testemunha do trabalho, onde não era só
motorista do Prefeito, pois entregava correspondências e transportava pacientes na
saúde quando precisavam, merendo o reconhecimento pelo trabalho que
desempenhou, com muito boa vontade e esforço. Justificou seu pedido de
informações, frisando ser para terem acesso e desempenhar o papel de
fiscalizadores. Solicitou o patrolamento da estrada na Linha dos Coccos, em Novo
Paraíso, lamentando que as patrolas estavam na comunidades, mas deslocaram-se
para o Gramado, onde poderiam ter feito a manutenção, pedindo ao Líder do
Governo para reforçar o pedido. Colocou a preocupação de produtores que
pagaram horas-máquinas a mais de trinta dias e ainda não foram atendidos,
destacando que estão precisando, pois logo começa a plantação de alguns
produtos. Frisou estar preocupado, pois a mais de dez dias a draga do Estado está
parada na Prefeitura, cedida através de convênio, para ficar vinte e dois dias para
trabalhos. Registrou que o Secretário do Estado Fabiano Pereira, ligou e pediu a
Sua Excelência e o Ver. Claudio, para fiscalizarem. Informou que já conversaram
com o Prefeito e no final farão um relatório. Tem a informação de que a Prefeitura
anterior que deveria fazer a revisão da máquina, mas se passou tantos dias, onde
poderiam estar realizando trabalhos pendentes nas estradas, reforçando ser preciso
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ver a situação o mais breve possível e colocar em funcionamento. Com relação à
questão da investigação e processo por fraude em concurso público, frisou ficar
chateado ao ver o nome de Nova Palma levado até para fora do Estado, destacando
não ter nada contra as pessoas envolvidas, mas é triste ver essas notícias e se
provado, que responsabilizem os envolvidos, para fazer justiça aos mais de mil
que fizeram o concurso, investiram e estudaram. Continuando, fez uso da Tribuna
o Ver. RENI TAGLIAPIETRA. Saudou a todos e parabenizou o município
pelos seus cinquenta e sete anos de administração político-administrativa, uma
caminhada longa desde a primeira Administração e Câmara, onde Prefeitos e
Vereadores procuraram contribuir da melhor maneira possível para que o
município crescesse. Como esportista, registrou que dentro da semana do
município, tiveram a decisão dos campeonatos municipais de futebol de salão,
parabenizando as equipes campeãs. Destacou que todas as partidas contaram com
bom público e espera que tenha prosseguimento os demais campeonatos. Quanto
ao futebol de campo, estão aguardando que se faça o campeonato o mais breve
possível, por questão de quem trabalha na agricultura iniciarem a plantação,
pedindo ao Líder do Governo, que através do Prefeito e CMDI, se agilize o
mesmo. Solicitou o patrolamento da estrada na Linha dos Facco, entre Vila Cruz e
Novo Paraíso, para melhores condições de trafegabilidade. Reportou-se a questão
da fraude em concurso público no município, registrando que, semana passada,
através dos meios de comunicação tiveram acesso à notícia de que o Tribunal de
Justiça da Quarta Câmara, de forma cautelar, deferiu temporariamente a suspenção
da nomeação e exercício de servidores do município envolvidos. Espera que seja
feita a investigação, pois se realmente comprovado, que as pessoas envolvidas
sejam punidas, pois muitas pessoas estudaram, se dedicaram e acreditam no
concurso e foram lesados, sendo importante os Vereadores acompanharem de
perto. Prosseguindo, fez uso da Tribuna o Ver. RODRIGO SEVERO. Saudou a
todos e parabenizou a Administração Municipal, funcionários e Vereadores, pelos
cinquenta e sete anos do município, primeira vez como vereador, se sentiu muito
valorizado, onde a comunidade participou nos eventos realizados. Frisou ter
chamado atenção à presença de seis Prefeitos da região no jantar de abertura da
semana em Novo Paraíso, destacando ser importante trabalharem unidos na busca
de recursos. Como desportista, chamou atenção o ginásio lotado no campeonato de
futebol de salão, parabenizando todas as equipes campeãs. Frisou que o povo está
feliz com a administração simples e correta, mesmo devagar, tentando fazer o
melhor. Destacou a grande participação no almoço do domingo, assim como nos
shows, agradecendo os funcionários da Prefeitura, que ajudaram de forma gratuita,
demonstrando a união que o Prefeito tem com os funcionários e o reconhecimento
dos mesmos. Respondendo o pedido do Ver. Claudio, informou que será realizado
uma parceria entre as Prefeituras de Nova Palma e Pinhal Grande, para realizar o
trabalho no bueiro. Quanto à calçada parada na Rua Osvaldo Cruz, o proprietário
que invadiu está para ser notificado ou já foi, mas irá cobrar. Esclareceu que na
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estrada da Linha dos Coccos, primeiro foi feito a roçada e agora será feito o
patrolamento. Com relação à draga do Estado que está parada há dez dias, colocou
estar vendo com o Prefeito o porquê à empresa que deve fazer a revisão não vem,
deverão entrar num consenso, esclarecendo que só vai haver a contagem dos vinte
dias a partir da vistoria, sugerindo ao Ver. Tiago, que fale com o Secretário
Fabiano, para cobrar a vistoria. Colocou terem feito o patrolamento, as estradas
estão em boas condições, mas agora começa reduzir os recursos, sendo preciso
cortar gastos e trabalhar conforme dá. Quanto à questão do concurso, ficou muito
envergonhado, por ser morador e representante no município, e infelizmente
ocorreu fraude aqui também, ainda nada comprovado, mas espera justiça, as
pessoas que erraram, que sejam punidas. Colocou ser uma perda muito grande e
espera que o povo entenda que querem administrar de forma limpa, honesta,
correta e simples para todos. O povo precisa ser tratado com carinho, estão
tentando fazer um bom atendimento às pessoas e tiveram a resposta com a grande
participação nos eventos, agradecendo a todos e que sirva de exemplo. Também
fez uso da Tribuna o Ver. FERNANDO CASSOL. Cumprimentou todos os
presentes e reforçou o convite para prestigiarem a festa em Novo Paraíso, no
próximo domingo, assim como o rodeio do CTG, nos dias doze e treze de agosto.
Agradeceu os funcionários da Prefeitura, pela doação nos serviços na Semana do
Município, sendo importante valorizá-los, assim como o trabalho no Posto de
Saúde, parabenizando a Vera pelo atendimento. Não vê o porquê o colega Claudio
se sentir chateado, colocando que, quando lançou seu nome a Vereador, não teve
vergonha, e se falar seu nome também não tem problema, apenas comentou ser
uma economia a mais. Pediu desculpa se ofendeu, colocando ser um local para
falarem a verdade, seus eleitores queriam saber e é preciso falar o nome. É preciso
saber que o povo vai pedir, brincar, como já aconteceu várias vezes com Sua
Excelência e estão pra serem lembrados e cobrados, como fiscalizadores e
trabalharem juntos, nos quatro anos, a favor do município. Parabeniza quando as
coisas são feitas e cobra o Prefeito, pois está para corrigir, como tem pedido
patrolamento. A questão do concurso, não tem vergonha, quem fez coisa errada é
que deve ter vergonha e pagar pelo que fez. Continuando, fez uso da Tribuna o
Ver. BETO PIOVESAN. Saudou a todos e reportou-se ao parecer do Tribunal de
Contas do Estado do Rio Grande do Sul, colocando que não irão ouvir na rádio da
cidade, porque não divulgam tudo que é de interesse comunitário e sim o quê é de
interesse de um lado, citando o exemplo, por ocasião da marcha dos Vereadores a
Porto Alegre, onde somente um lado recebeu telefonema para dar entrevista,
mesmo sendo concessão do Governo Federal, merece reunião com a Direção e
depois uma denúncia ao órgão Federal competente, pois tem sanção pela
discriminação, sendo que nenhuma igreja, entidade ou partido político pode ser
discriminado. Apresentou o Parecer favorável das Contas do Prefeito Adroaldo de
dois mil e quatorze, aprovadas por unanimidade, que precisam votar o parecer,
frisando que demonstra com tranquilidade a Administração que fizeram, com
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seriedade, obras e avanços. Sente orgulho de ter nascido aqui e ter sido VicePrefeito, no momento que resgataram sonhos, como o recapeamento asfáltico e a
área industrial, sendo que antes reclamavam do calçamento, quando tinham
recursos invejáveis da Usina que esvaiu-se. Solicitou ao Ver. Rodrigo que
especifique, pois tem chateado o ex-Prefeito Adroaldo, a insinuação com relação
aos tubos, pedindo que faça a acusação, qual a irregularidade, se desviou, roubou
e levou embora, como consta na denúncia da três retroescavadeira, fraude a
licitação, compradas com superfaturamento, onde o Prefeito André e Vice
Valcenir respondem na Quarta Câmara Criminal de Porto Alegre. Tentou ligar
para o Caemborá, e ver a situação do sinal telefônico, sendo informado que não
está funcionando, pois lá se tem recepção do sinal da vivo por retransmissores
colocados na Administração passada. Estava aguardando a ata da reunião realizada
em novembro do ano passado, quando representou o Prefeito numa reunião no
Caemborá, onde consta que, em nome da Administração, garantiu a participação
do município na manutenção e aquisição dos equipamentos, e na oportunidade, o
Prefeito Valério, de Agudo, disse que se comprometeria em auxiliar nas despesas
e manutenção, juntamente com Nova Palma, desmentindo a colocação do Ver.
Paulo de que Sua Excelência excluía o município ou pessoa de participar da
manutenção. Pediu providências do Presidente da Casa, com relação às
informações solicitadas sobre as viagens realizadas pelo Prefeito Municipal,
frisando que estão para exercer o dever de oposição e ele tem que prestar contas ao
Legislativo, sugerindo que o Presidente oficie e reitere o pedido e as
consequências da omissão de não fazer o relatório, pois tem trinta dias para
resposta e já se passou mais de sessenta. Colocou haver uma expectativa na
comunidade, de como vai ficar o concurso, se os servidores vão pra rua, frisando
já estar comprovada a maior das fraudes que aconteceu no município e deve
envergonhar sim, questionando como ser vice-Prefeito e não saber se companheiro
político foi beneficiado, é por que alguém indicou, e a entrevista com o
desembargador que deu o despacho. Finalizando o espaço, Ver.ª NEUSA
ROSSATO cumprimentou os presentes e parabenizou o município pelo cinquenta
e sete anos, comemorado dia vinte e nove de julho, bem como os Prefeitos e
Vereadores que passaram, onde todos tem parcela de contribuição para o
município estar desfrutando das belezas e conquistas. Destacou ter participado de
diversos eventos na semana do município, sempre com grande participação da
comunidade, se sentindo honrada, parabenizando os funcionários e toda
Administração. Registrou que, no dia de ontem, esteve na festa da comunidade de
Santo Inácio, e pode ver que as estradas estão patroladas recentemente. Justificou
que se ausentará por um período, exclusivamente para tratar de assuntos
particulares, não desistindo de ser Vereadora e nem pela crise instaurada em
função do concurso, e sim se colocou a disposição para ajudar a Administração, se
possível. Frisou ser importante dar oportunidade aos que não se elegeram
experimentar como é ser Vereador e se candidatarem de novo. Com relação ao
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concurso, não compactua com irregularidade, tanto público como privado, a
justiça está para apurar e se achou por bem afastar, assim será quando notificados,
o que criará problemas para a Administração, pois são oito funcionários e Ordem
Judicial é para ser acatada. Comentou que, no dia de hoje, esteve no Gabinete do
Prefeito e o questionou se tem algum envolvimento com o concurso de dois mil e
onze, e o mesmo respondeu que não tomou conhecimento e não participou de
tratativa com a empresa e nem com funcionários envolvidos. Ressaltou que o Vice
não tem que estar dentro da Prefeitura, pois na Lei Orgânica, consta que só assume
o lugar do Prefeito na vacância do cargo e quando solicitado pelo Prefeito.
Lembrou que na época do concurso, ouve rumores de haver fraude, se criou CPI
na Câmara e o PMDB foi expulso do Governo, porque não estava concordando
com os rumos que a Administração estava tomando. Ressaltou que alguns
acusados informalmente, talvez não estejam envolvidos e até onde conhece, estão
fiscalizando e acompanhando, a atual Administração está dentro das normas e
seguindo rigorosamente, destacando que ninguém da atual Administração e nem
os quatro Vereadores estão envolvidos no concurso e estavam na época daquela
administração. No ESPAÇO DE LÍDERES manifestou-se o Ver. TIAGO FACCO.
Dirigindo-se ao Ver. Rodrigo, disse que amanhã entrará em contato com o
Secretário de Estado Fabiano, para poder resolver a situação da máquina, e que no
seu entender as duas Prefeituras devem entrar em acordo, com relação à
manutenção, atendo-se ao prazo dado de vinte dias para cada Prefeitura realizar os
trabalhos. Apresentou dados oficiais retirados do Site da FAMURS, contendo as
receitas do município, até o mês de julho de dois mil e dezessete, fazendo um
comparativo com o ano anterior. Os recursos do FPM totalizaram trezentos e
sessenta e oito mil, setecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e nove
centavos a mais que no período do ano anterior e em ICMS foram sessenta e um
mil, novecentos e oitenta e três reais e setenta e três centavos, a mais que o ano
anterior. Em seguida, fez uso da Tribuna o Ver. BETO PIOVESAN. Registrou que
não gostaria de falar, mas muitas pessoas estão aguardando o resultado de duas
ações que aconteceram nesta Prefeitura, frisando ser uma imoralidade que deixou
nosso município na mídia em todo o Estado, sobre o concurso público, que
constou no despacho da Quarta Câmara Civil, de afastar os servidores através da
Ação Cível Pública. Frisou que não foi à oposição que denunciou e sim,
apreenderam o computador numa fraude que aconteceu em todo o estado,
contendo no e-mail as alterações dos resultados do concurso, formação de uma
quadrilha. Frisou que, se fizeram coisa errada, que sejam punidos. Continuando,
Ver. RODRIGO SEVERO lamentou que somente um Vereador da oposição
parabenizou pelo aniversário do município, que foi bem organizada e teve bastante
participação, e o Ver. Beto só faz críticas e não traz nada de produtivo para o
município, fala só coisa do passado, encrencas e rixas políticas, pedindo que seja
humilde e parabenize aos funcionários que ajudaram, pois se ouve erro em outras
administrações, as pessoas que erraram serão punidas, não cabe aos Vereadores
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julgarem, sendo falta de educação com o povo. Com relação aos tubos, frisou que
não pediu ao Adroaldo e sim ao Ver. Beto, pois foram descarregados na
propriedade do mesmo e a Administração atual pagou. Ver. Beto diz ser exemplo
a Administração passada, mas o povo não entendeu assim, sugerindo que se
revolte com o povo e não com essa Administração, bem como diz ser exemplo,
mas pagou horas máquinas na justiça. Quanto a Rádio, lembrou que o Presidente
Odacir deu entrevista na rádio, por ocasião da Marcha dos Vereadores, sugerindo
que vá atrás das informações. Frisou não querem herdar uma política feia, suja e
arrogante, a população quer coisas novas, pessoas novas e com ideias novas.
Sugeriu que se criticar, que não repita toda hora, pois o juiz é quem julgará as
pessoas e não os Vereadores. Ficou triste, que não parabenizou, pois realizaram
feira colonial e show com custo baixíssimo, diferente na Administração passada
que fez show milionário. Na ORDEM DO DIA não houve votação. No Espaço
das Explicações Pessoais manifestou-se o Ver. Tiago Facco. Retornou a Tribuna,
dizendo que os dados citados foram retirados do Site da FAMURS, e que também
retirou do Portal de Transparência as receitas e despesas do município, nestes
primeiros sete meses de administração, citando um total de receitas no valor de
quatorze milhões, quinhentos e cinquenta e três mil e cinco centavos e despesa de
doze milhões novecentos e cinquenta e oito mil duzentos e quarenta e quatro reais
e vinte e quatro centavos, destacando um superávit de mais de um milhão de reais.
Finalizou dizendo que é bom que se tenha economia, mas que não digam que não
tem dinheiro, ressaltando gostar de pesquisar. Trouxe estas informações para que
todos tomem conhecimento da realidade. Após, se manifestou o Ver. Beto
Piovesan. Cumprimentou a todos, pelos cinquenta e sete anos de existência do
município, atendendo reclamação do Ver. Severo, destacando que muitos deles
com sacrifício e zelo do povo, e cada administração que encerrava, saiam com o
mesmo patrimônio que entraram e nunca pairou qualquer dúvida da comunidade,
quanto ao enriquecimento, enquanto trabalharam. Frisou que pagou muito caro,
perdendo a eleição passada, por cassar o ex-Vice-Prefeito, hoje atual Prefeito,
dizendo que foi denunciado em todas as repartições, inclusive na Promotoria, por
horas-máquinas, embora tivesse uma chácara na época, que poderia gozar das
horas gratuitas, no entanto fez o pagamento e não está na lista de devedores da
Administração, que veio a esta Casa e não fez lei para obter desconto. Quanto aos
tubos, citado pelo Ver. Severo, esclareceu que foram descarregados em via
pública, no mês de Janeiro ou fevereiro, pelo Prefeito André, na propriedade que
era do pai de Sua Excelência, para fazer o saneamento básico. Pediu ao Ver.
Severo que diga textualmente, que houve roubo, falcatrua ou sem-vergonhice, que
irá o processar, mas que o mesmo, deve processar quem autorizou e descarregou,
pedindo que o Vereador se informe. Prosseguindo, disse que se tivesse sido
confirmada a cassação em Porto Alegre pelo TRE, como foi cassado aqui, não
teria acontecido o caso das retroescavadeiras e o concurso público fraudulento, e
nosso município teria seguido outro rumo. Ressaltou que sempre trabalhou dentro
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da Prefeitura, como Vice- Prefeito atuante, para ajudar o Prefeito Adroaldo a
arrumar a Casa e não está aqui só para criticar, quer poder elogiar, mas por
enquanto estão conservando o que foi deixado, como: pintura do asfalto, a ponte
do Caemborá, concluída com recursos deixados e que não foi noticiado, para não
citar o nome do Adroaldo, o asfalto da saída para Vila Cruz, emenda do Dep. José
Otávio Germano, calçamento no Habitar Rigon, emenda do Dep. Heitor Schuch e
também de Novo Paraíso. Disse ainda, que pediu o relatório da viagem a Brasília
para saber o que foi encaminhado e que está sabendo que há uma emenda para
modernização da praça, pedindo que encaminhem projetos para conseguir mais
recursos. Concluindo, disse que como já tem a acusação formal do Ver. Severo,
com relação aos tubos, solicitou cópia da ata, bem como do áudio para se
defender. Finalizando o espaço, Ver. Rodrigo Severo Retornou dizendo que está
com vergonha da Sessão que está acontecendo, mas há pessoas que não gostam de
ouvir a verdade, mas gostou da atitude do Ver. Beto por ter dado os parabéns ao
município, dizendo que é bom corrigir o erro. Quanto aos tubos, afirmou que foi
descarregado na Sua administração e que chegou uma ou duas carretas na
prefeitura para saber onde deveriam fazer a entrega e que após verificarem o
endereço que era na rua ou propriedade do Ver. Beto, o motorista após a entrega
veio receber. Frisou que o Prefeito André ligou para o Ex-Prefeito Adroaldo que
informou ter feito uma troca, que o Adalberto emprestou para a Prefeitura e teriam
que devolver, disse que não está acusando ninguém de roubo, considerando
estranho fazer negócio com pessoas do partido, citando como exemplo, se Sua
Excelência tivesse emprestado tintas para o André pintar a Prefeitura, como ficaria
caso tivessem ganhado a eleição, como comprovar e não tem medo de ameaças e
processo, é Vereador, tem o direito de cobrar. Quanto à leitura, o qual foi acusado
de que não sabe ler, disse que talvez não tivesse tanta vontade ou oportunidade,
afirmando saber ler sim, é humilde, o povo já lhe conhece e não será Sua
Excelência quem vai julgar. Disse que se lançou a Vereador, pois queria ver ideias
e pensamentos novos e não com coisas erradas do passado, tranquilizando o Ver.
Beto, que se entraram com um poder aquisitivo e saírem com outro é porque foi
fruto do trabalho. Concluindo, o Sr. Presidente Ver. Odacir Busato parabenizou a
Administração Municipal, pela organização da Semana do Município, bem como
os Vereadores que participaram, destacando que todos os Prefeitos e Vereadores
que aqui passaram nestes cinquenta e sete anos, procuraram fazer uma Nova
Palma ainda melhor. Registrou que na próxima segunda-feira, antes da Sessão,
reunirá todos os Vereadores, para um diálogo mais franco e aberto, frisando que as
rixas se deixem de lado, porque o município não é dos administradores e
Vereadores e sim dos Nova-palmenses, independente de partido e querem ver o
seu município crescer. Reforçou o convite recebido para uma r eunião, com o
Secretário de Estado Cézar Schirmer, que terá como objeto o Programa de
Segurança Integrada Municipal – RS SIM, na Área da Segurança de
Monitoramento, que ocorrerá em caráter Regional, no dia onze de agosto, às nove
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horas e trinta minutos, na Câmara Municipal de Vereadores de Faxinal do
Soturno, bem como para participarem da Audiência Pública, que Dispõe sobre o
Plano Plurianual, quadriênio 2018-2021, no dia quatorze de agosto, às dezessete
horas, na Câmara Municipal e declarou encerrado os trabalhos da presente Sessão.
Sala das Sessões, Nova Palma, 07 de agosto de 2017.

Ver.ª Neusa Rossato
1ª Secretária

Ver. Odacir Busato
Presidente
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