ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA DIA 08.05.2017
ATA Nº 11/2017
Aos oito dias do mês de maio 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 10/2017, da Sessão Ordinária
realizada dia vinte e quatro de abril 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 096/2017 – Relatório das receitas e
despesas referente ao mês de março/2017; Of. Smed n.º 31/2017 – solicitando
indicação de representante da Câmara de Vereadores, para compor o Fórum de
Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Educação de Nova Palma; Of.
n.º 05/2017 Comissão Organizadora – solicitando espaço na Câmara para
divulgação da IX Expofeira Colonial de São Francisco – Nova Palma; Of. n.º
01/2017 do Clube de Mães de São Francisco – convite para jantar, dia 20 de maio;
Convite do Conselho da Comunidade de Novo Paraíso – Festa Nossa Senhora das
Graças e Dia das Mães, dia 14 de maio; Convite para o I Simpósio da Saúde de
Nova Palma, de 09 a 11 de maio. À Mesa, foram apresentados: Do Executivo
Municipal: Projeto de Lei n.º 13/2017: Dispõe sobre a renegociação dos
Débitos Tributários e não Tributários e dá outras providências. Projeto de Lei
n.º 14/2017: Institui o Programa Municipal de Premiação a Consumidores, e dá
outras providências. Do Legislativo Municipal: Do Ver. Beto Piovesan:
Proposição n.º 28/2017: Pedido de Informações: Que o Executivo Municipal
forneça cópia integral do Processo Licitatório para contratação de internet no
Posto de Saúde da Sede; e Proposição n.º 29/2017: Pedido de Informações: Que
o Executivo Municipal forneça cópia integral dos seguintes Processos
Licitatórios: Contratação de empresa para o transporte escolar; Contratação de
empresa para o transporte escolar de alunos do EJA; Contratação de ônibus para
o transporte de pessoas da Terceira Idade, para atividades de Hidroginástica. Do
Ver. Claudio Piovesan: Proposição n.º 30/2017: Pedido de Providências: Que
o Executivo Municipal, através da Secretaria competente, tome providência para
que seja concluído o passeio público (calçada), na Rua Osvaldo Cruz, entre as
Ruas Luciano Descovi e Fioravante Bagiotto, atendendo pedido dos moradores.
Do Ver. Tiago Facco: Proposição n.º 31/2017: Pedido de Providências: Que o
Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras e Trânsito, providencie o
patrolamento e cascalhamento do trecho de estrada em São Cristóvão, onde não
tem asfalto. Dos Vereadores Beto Piovesan e Tiago Facco: Proposição n.º
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32/2017: Pedido de Informações: Que o Executivo Municipal forneça a relação
completa dos estudantes beneficiários com passagens a Santa Maria e quanto
cada um recebe. Na oportunidade, o Presidente Odacir registrou que o Sr. Nelson
Piccin terá espaço na próxima Sessão Ordinária, dia 15 de maio, para divulgação
da Feira de São Francisco. No ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE, fez uso
da Tribuna o Ver. PAULO ULIANA. Cumprimentou todos os presentes e
registrou ter acompanhado o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, ao lado do Ver.
Tiago Facco, nos protestos contra a Reforma da Previdência, em São Sepé,
destacando estarem otimistas, pois não ficará muito mal para os agricultores,
porque será pouco mexido na idade. Também registrou que estiveram em reunião,
para encaminhar as demandas para a marcha dos Vereadores a Porto Alegre, no
próximo mês, frisando ser importante continuar lutando pelo município e região.
Com relação ao pedido do Ver. Tiago, para o trecho de estrada em São Cristóvão,
onde demanda grande movimento de veículos, registrou ter entrado em contato
com o Secretário de Obras, que informou que, assim que as máquinas estiverem
naquela região, o serviço será realizado. Em seguida, se manifestou na Tribuna o
Ver. FERNANDO CASSOL. Cumprimentou todos os presentes e solicitou ao
Executivo Municipal, que providencie um redutor de velocidade, em frente à
Farmácia Tchê, na Av. Emancipação, pois na sexta-feira que passou, aconteceu
um acidente naquele local. Também pediu a colocação de uma lixeira, em frente à
residência da Sra. Natalina Rossato, na Rua João Paulo I e solicitou envio de
Moção de Pesar aos familiares do Sr. Valter Padilhos. Após, manifestou-se na
Tribuna o Ver. CLAUDIO PIOVESAN. Cumprimentou a todos e justificou seu
pedido de providência para conclusão de calçada, destacando que o proprietário
avançou muito, ao tirar a terra que seria da calçada, e segundo informações dos
moradores, a Prefeitura não fará aquele trecho, isso confirmado pelo Servidor
Ronaldo. Sugeriu que se converse com o proprietário, pois é um lugar perigoso e
têm muitas crianças. Achou louvável e veio em boa hora o acerto da Prefeitura
com o Hospital, pois havia muitas reclamações, nesses quinze dias sem
atendimento do plantão, mas foi bom para tomarem consciência do que é urgência
e emergência. Parabenizou a comunidade do Caravaggio, pelo tríduo realizado e a
bonita festa no dia sete de maio e também todas as mães pelo seu dia, no próximo
domingo. Continuando, fez uso da Tribuna a Ver.ª NEUSA ROSSATO. Saudou a
todos e concordou com o Ver. Cláudio, que às vezes precisa acontecer um
problema para as pessoas darem valor, informando que o convênio com o Hospital
ainda não está funcionando, por que a Irmã quer conversar com os médicos antes
de assinar, o que irá acontecer na quarta-feira. Registrou que na sexta-feira,
estiveram na Prefeitura, os Deputados Federais Darcísio Perondi e Alceu Moreira
e Estadual Edson Brum e o assessor do Govenador Roberto Fantinel, em visita a
região, sendo que a noite, estiveram na Câmara de Vereadores de Santa Maria,
onde Sua Excelência se fez presente, e alguns técnicos explicaram para lideranças
do PMDB da região, as reformas que estão acontecendo, pois as pessoas falam
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sem conhecimento e sem ler e o porquê precisam serem feitas. Frisou que as
reformas estão acontecendo para acabar com privilégios em alguns setores,
colocando ser a favor das mesmas, por que na população está crescendo o número
de aposentados e diminuindo o número de contribuintes ao INSS e vai necessitar
alongar o prazo, senão vai faltar dinheiro para pagar os aposentados. Foi contra de
início na parte rural, pois sabe do sacrifício dos agricultores que estão trabalhando
e não daqueles que se aproveitam de uma lei que existe, conhecida como
enxadinha, e averbar anos na aposentadoria, coisa que é contra e jamais faria. O
trabalhador não perde direitos, citando exemplo da contribuição de um dia de
serviço ao Sindicato, que não será mais obrigatória. Com relação às reformas no
Estado, tão impopulares, é necessário, pois está falido. Registrou a pesquisa do
Jornal Correio do Povo, sobre o cenário eleitoral e intenções de voto para
Governador, sendo que na avaliação do governo, sessenta por cento dos
entrevistados aprovam o governo Sartori, destacando que se orgulha muito, pois é
do lado da política séria e ética. Na pesquisa para Governador foram citados a Ana
Amélia Lemos e o Sartori, pessoas que não foram citadas na lava jato e com
credibilidade, lamentando que todos são colocados numa cesta de que são todos
corruptos, mas defende que temos ótimos políticos no Rio Grande do Sul e
continuará se souberem votar. Atendendo pedido da comunidade do Santo Inácio,
passou o convite do jantar do EJA da Escola Tiradentes, dia dezenove de maio, no
CTG, onde será feito pela comunidade Quilombola do Rincão Santo Inácio, com
comidas típicas-afro, e que na próxima sessão estarão presentes para vender
ingressos. Prosseguindo, fez uso da Tribuna o Ver. TIAGO FACCO. Saudou a
todos e se solidarizou com o colega Claudio, destacando que não tem cabimento
deixar um trecho de calçada para ser feito, pedindo ao Líder do Governo, Ver.
Rodrigo, que leve a preocupação, pois é um projeto padrão. Frisou que respeita a
opinião da Vereadora Neusa, mas não muda sua posição de ser contrário as
reformas da previdência e trabalhista, sendo a favor dos agricultores que levantam
cedo para trabalhar e não ter que pagarem pela roubalheira. Sabe que temos bons
Deputados, mas é preciso cuidado, pois eles são preparados para fazer o
convencimento dos cidadãos, e se existe déficit, que se tire o dinheiro de outros
locais e não dos agricultores, que passam muitas dificuldades. Reforçou seu
pedido de melhorias na estrada em São Cristóvão, que está com muitos buracos,
necessitando da colocação de cascalho. Pediu ao Líder do Governo que busque
informações se existe indicação para recuperação dos buracos abertos no asfalto,
para consertos de vazamentos de água, pois tem quatro na cidade. Também existe
inúmeros buracos nos calçamentos, em vários pontos, número que tem aumentado,
pedindo que se questione a Corsan, se é o problema da pressão. Também pediu
informações ao Líder, na questão de pinturas das faixas de pedestres se será
realizado, pois estão apagadas e é preciso para evitar acidentes. Também tem
ficado preocupado com as podas de árvores mal conduzidas na cidade, mas sabe
que os funcionários fazem o que mandam, lamentando ter visto fazerem o serviço
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com a roçadeira articular, que poda só de um lado. Ressaltou que tem-se várias
pessoas que podem ser consultadas, sugerindo que se faça uma comissão para
fazer as podas bem organizadas e de maneira correta. Também pediu atenção, em
frente ao Sicredi, saída do estacionamento do mercado da CAMNPAL, onde a
mais de trinta dias, tem uma boca de lobo com a grade caída, pedindo o urgente
concerto, basta soldar e colocar de volta. Finalizando o espaço, Ver. BETO
PIOVESAN saudou todos os presentes e reportou-se ao projeto de lei que
concede isenção total dos juros e multas dos débitos com o município, projeto que
beneficiará pessoas que não pagam em dia. Na outra ocasião, já se manifestaram
contrários, ouviram a comunidade que era contrária a maneira que foi
encaminhado, e hoje ingressou novamente o projeto, mas irão analisar, e primeiro
pedir a relação atualizada dos devedores e a evolução do montante, desde a outra
discussão, lembrando que já se teve outros projetos, em administração passadas,
que era mais democrático e justo, com menos descontos e evasão de recursos, sem
tanto privilégio para quem não paga em dia. Com relação aos pedidos de
informações, como Vereadores de oposição, querem saber de algumas questões,
para fazerem o acompanhamento e se são tratados todos de forma igualitária. Em
relação ao convênio com o hospital, está acertado, mas não assinado, registrando
que receberam inúmeras reclamações, e quem foi no plantão teve que pagar, assim
puderam ver o que é urgência e emergência, mas também podem ter sacrificado
alguma família, que não tem condições. Também pedirão cópia do convênio assim
que assinado, para conhecimento e acompanhamento. Registrou que receberam,
hoje à tarde, uma reclamação da Associação das Artesãs, por não possuírem uma
sede, destacando ser importante se mobilizarem para isso acontecer, se tem vários
cadastramentos no SICONV, de convênios com o Governo Federal. Reportou-se
as reportagens na RBS, na semana passada, onde trouxeram grande investigação
da RBS e Jornal Zero Hora, em relação aos concursos públicos do Rio Grande do
Sul, com vinte e nove município sendo investigados, podendo chegar a cinquenta,
pela falcatrua que se espraiou no Estado, com concurso de fachada, passando
quem era indicado. Frisou estar estampado como acontecia, ao invés de Nova
Palma ter boas referências e ser lembrada por alguma notoriedade, são lembrados
como um município investigado, com acontecimento que ficará marcado na
história. Destacou que teve acesso à denúncia, que é pública, logo as pessoas terão
acesso ao que acontecerá, o crime está capitulado na denúncia e existe prova, algo
que não condiz com a história de retidão da maioria dos políticos que passaram e
ocuparam cargos públicos no município. Ressaltou que comunga com as palavras
da Ver.ª Neusa, em defender políticos honestos, frisando que se orgulham de ter
saído da Administração da mesma maneira que entraram e mesmo patrimônio,
espera que continue assim. No ESPAÇO DE LÍDERES manifestou-se o Ver.
TIAGO FACCO. Registrou as emendas conquistadas na Administração passada,
deixadas para se realizar este ano: do Dep. Heitor Schuch/PSB: duzentos e
cinquenta mil reais, para calçamento no Habitar Rigon, em andamento; duzentos e
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cinquenta mil reais, para calçamento da Avenida de Novo Paraíso, já licitada, e
duzentos e cinquenta mil reais, cadastramento de projeto para um carro e uma
retroescavadeira; Da Senadora Ana Amélia Lemos/PP: cem mil reais, cinco
equipamentos para agricultura, contrato assinado; Dep. José Otávio Germano/PP:
quatrocentos mil reais, para asfaltamento na saída para Vila Cruz, projeto de
engenharia em aprovação pela Caixa Econômica Federal; Dep. Jerônimo
Goergen/PP, cem mil reais, equipamento para UBS, já na conta do município;
Dep. Paulo Pimenta/PT: cento e cinquenta mil reais, equipamentos para saúde,
aguardando classificação orçamentária; Dep. Afonso Motta/PDT: cem mil reais,
equipamentos para saúde, depositado na conta do município; Dep. José
Stedile/PSB: duzentos mil reais, mobiliários para saúde e caminhonete Amarok, já
à disposição do município; do Ministério da Integração Nacional: quatrocentos e
quarenta e quatro mil reais, para uma ponte no Caemborá e duas passagens
molhadas, Salete e Caemborá; Convênio com a CORSAN: cinquenta mil reais,
para o Santo Inácio – reservatório de água, tubos e hidrômetros, já no município,
parte ou tudo; Programa Federal do Ministério dos Direitos Humanos: cinquenta
mil reais - kit Conselho Tutelar, com computadores já entregues, e veículo, que
desde dezembro está em Porto Alegre, para ser liberado em ato político;
FUNASA: cinco milhões e oitocentos mil reais, para saneamento básico na cidade,
com convênio assinado; FNDE: oitocentos e quarenta mil reais, para ampliação da
Escola Cândida Zasso, empenhado; Consulta Popular de dois mil e dezesseis, para
ser liberado em dois mil e dezessete: duzentos e vinte e cinco mil reais, para o
Caps, calcário e outros itens; Educação: cento e dez mil reais, aquisição de veículo
Fiat Toro, com recurso próprio do município, para atingir o percentual exigido em
lei; mais quatrocentos e cinquenta mil reais, dívida assumida pelo Governador do
Estado, em repasse para saúde e outras áreas, totalizando nove milhões, setecentos
e sessenta e nove mil reais, como reposta ao serem questionados da existência
desses recursos, destacando que são muitos, alguns já na conta do município e
outros que precisam ir atrás, se colocando a disposição para esclarecimentos. Em
seguida, fez uso da Tribuna o Ver. RODRIGO SEVERO. Cumprimentou todos os
presentes e como líder colou que viu que está precária a estrada em São Cristóvão,
mas já conversou com o Gilson e o Paulo, que ficaram de fazer logo as melhorias,
assim como no trecho entre Nova Palma e Faxinal do Soturno. Não sabia da
questão da calçada colocada pelo colega Claudio, frisou que irá repassar a
preocupação para o Prefeito, pois se veio o recurso, será feito sim, e o morador
que invadiu a rua, será responsabilizado. Com relação aos buracos no asfalto, que
são muitos, colocou que o asfalto foi feito antes do saneamento, agora os
problemas estão aparecendo, cabe cobrar da Corsan e Prefeitura a solução dos
mesmos. Colocou ter solicitado ao Prefeito a pintura das faixas de pedestres, bem
como faixa azul em frente a estabelecimentos, e o mesmo colocou que fará com
urgência. Ficou feliz que essa semana conseguiram fechar com o hospital a
continuidade no atendimento do plantão, no valor de cinquenta mil reais, sendo
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vinte e cinco por cento de aumento, concordando que não podem deixar terminar,
as pessoas mais carentes necessitam, mas foi bom, pois algumas pessoas se
aproveitam quando é de graça e vão para mostrar exames. Ao verificarem vinte
consultas, nenhuma era urgência e emergência. Sobre o concurso, concorda com
as colocações do colega Ver. Beto, e espera que quem foi contemplado no
município, que sejam punidos, independente de partido. Na ORDEM DO DIA
não houve votação. No Espaço das Explicações Pessoais não houve inscritos.
Concluindo, o Sr. Presidente registrou que na sexta-feira, quando esteve na
Câmara, se encontrou com os Deputados Federais Darcisio Perondi e Alceu
Moreira, que defendem veementemente a aprovação da reforma da previdência e a
noite, quando estavam jantando na Feira em Faxinal do Soturno, o Deputado
Edson Brum colocou ser muito contra ao mesmo projeto, porque quem mais ganha
não será mexido, colocando existir dúvidas em muitos setores, onde terá contentes
e descontentes se aprovado. Parabenizou todas as mães pela passagem do seu dia,
no próximo domingo. Convidou a comunidade para se fazer presente na próxima
sessão, dia quinze de maio, declarando encerrado os trabalhos da presente Sessão.
Sala das Sessões, Nova Palma, 08 de maio de 2017.

Ver.ª Neusa Rossato
1ª Secretária

Ver. Odacir Busato
Presidente
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