ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA DIA 09.10.2017
ATA Nº 30/2017
Aos nove dias do mês de outubro 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, Expedito Librelotto, Fernando
Cassol, Neusa Rossato, Paulo Uliana, Reni Tagliapietra, Rodrigo Severo e Tiago
Facco. O Senhor Presidente declarou aberto os trabalhos, cumprimentou os
colegas e demais presentes, e registrou a presença dos pais, professores e alunos
da Escola Estadual D. Érico Ferrari de Linha Base, que participarão do Evento:
Vereador Por Um Dia a ser realizado no dia vinte e quatro de outubro, pedindo aos
mesmos, que prestem atenção no trabalho que os Vereadores estão fazendo,
dizendo que o futuro do município está nas mãos deles e que a política não é só o
que veem na TV e rádio, porque ainda existem políticos bons. Continuando,
colocou em apreciação a Ata n.º 29/2017, da Sessão Ordinária realizada dia dois
de outubro de dois mil e dezessete, aprovada por unanimidade, e solicitou a 1ª
Secretária, Ver. ª Neusa Rossato, que proferisse as leituras do expediente: Edital nº
06/2017, Audiência Pública para Apresentação do Projeto de Lei do Executivo
Municipal nº 25/2017; Convite da EMATER – 25ª Olímpiada Rural de Nova
Palma, dia 15 de outubro, em Rincão do Santo Inácio; Convite da ACIS de Nova
Palma, para Palestra de Formação Empresarial, no dia 13 de Outubro, às 19h30
min, no Auditório da CAMNPAL; Of. Nº 12/2017- Sec. Finanças, encaminha
relatórios do SIAPC-PAD; Of. Gab. Pref. Nº 235/2017, resposta Pedido de
Informação, referente à Proposição nº 56/17, sobre as horas-máquinas. Do
Legislativo Municipal: Do Ver. Expedito Librelotto- PP: Proposição
nº66/2017: Pedido de Providências: Que o Executivo Municipal, através da
Secretaria de Obras e Trânsito, providencie: Pintura dos redutores de velocidade,
na Avenida do Caemborá e Reparos no calçamento na Rua Giozeph Piovesan, na
Linha Rigon. Proposição nº 67/2017: Pedido de Providências: Que o Executivo
Municipal, através da Secretaria competente, providencie o início das obras da
barragem da Salete, com recursos já depositados na conta do município.
Proposição nº 68/2017: Pedido de Informações: Que o Poder Executivo
Municipal informe a situação no fornecimento de passagens para estudantes
Universitários e de Cursos Técnicos. No ESPAÇO DO GRANDE
EXPEDIENTE, fez uso da Tribuna o Ver. PAULO ULIANA. Cumprimentou os
presentes e desejou um bom retorno ao Ver. Beto. Referiu-se a EMATER, as
Comunidades do interior bem como o Poder Executivo e Legislativo, que
apoiaram a delegação e se fizeram presentes, no dia sete de outubro em São João
do Polêsine, na 4ª Olimpíada Rural Regional, destacando o espírito desportivo e a
determinação das comunidades, trazendo mais uma vez o título para Nova Palma.
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Aproveitou a oportunidade para convidar a todos, a participarem no próximo
domingo, da 25ª Olimpíada Rural de Nova Palma, que será realizada na
Comunidade do Santo Inácio, destacando, que esta é a Copa do Mundo do
produtor rural, desejando que o espírito desportivo seja sempre o vencedor, com
disciplina e respeito. Ver. TIAGO FACCO. Cumprimentou os presentes e
dirigiu-se aos alunos da Escola D. Érico Ferrari, dizendo que gostava muito de
acompanhar o trabalho dos Vereadores e hoje, como Vereador, está muito feliz,
frisando serem o futuro do nosso município, cidadãos e pessoas que irão trabalhar
na agricultura, na saúde e outros, bem como destacou a presença dos pais e
professores, considerando que é muito importante para o município continuar
crescendo. Frisou que a iniciativa de criar a Semana da Câmara, que inclui o
Vereador por Um Dia, foi do Ex - Vereador Tiago Uliana, dando continuidade
pelo Ver. Expedito e hoje com Vereador Busato. Deixou um apelo para que
continue sendo realizado este Evento, pela importância e fazer com que os jovens
venham conhecer o trabalho dos Vereadores. Continuando, disse que recebeu hoje,
a resposta sobre o pedido que fez sobre as horas-maquinas, e fará uma avaliação e
trará na próxima Sessão os questionamentos e resultados. Solicitou ao Ver.
Rodrigo, que leve ao Executivo, Sua preocupação com relação às estradas que
estão piorando e colocou, que várias pessoas lhe procuraram, pedindo reparos e
fará os pedidos na próxima Sessão. Com relação ao Dissemina, relatou que no
final de semana esteve em Caçapava e viu que, o município recebeu um carro do
programa, ficando chateado, pois nosso município devolveu porque não se fazia a
inseminação. Frisou ainda, que viu o programa daquele município e o mesmo será
usado para trabalhar nos Programas da Agricultura municipal, no controle do
mormo e anemia infecciosa em equinos e aqui, disseram que só poderia ser
utilizado em inseminação, afirmando ter sido um equivoco a devolução, pois Nova
Palma tem vários programas que poderia ser usado. Em seguida, se manifestou na
Tribuna o Ver. EXPEDITO LIBRELOTTO. Saudou os presentes, dizendo estar
feliz que o Senhor Presidente, está dando continuidade ao Projeto do Vereador por
Um Dia, destacando ser preciso formar estes jovens através da educação, sendo
importante que vejam, qual o papel do Vereador. Justificou suas Proposições,
frisando que foi um pedido dos pais, sobre a não distribuição das passagens para
posteriormente repassar aos mesmos. Disse que esteve há poucos dias no
Caemborá e verificou que os redutores de velocidade na Avenida, são muito
elevados, necessitando de uma pintura para melhor visualização. Frisou que não
teve votos naquela comunidade, mas é dever do Vereador tentar ajudar a todos.
Outra preocupação, é com a barragem da Salete que foi danificada com a
enchente, destacando, que a verba já está no caixa da Prefeitura, licitada e o
vencimento é no mês de novembro e que foi informado pelo Servidor Vitor, que
não será possível fazer a obra agora, foi pedido uma prorrogação, mas ainda não
veio resposta. Citou a necessidade de diversos produtores que utilizam esta
barragem, dizendo que pelo prazo se esgotando, acredita que deve ser dada
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prioridade para não perder esta verba, que causará grande prejuízo aos moradores.
Prosseguindo, demonstrou grande preocupação com o calçamento feito há
aproximadamente noventa dias na Linha Rigon, que já está danificado e acredita
que faltou fiscalização. Solicitou ao Vereador Rodrigo, que verifique o que se
pode fazer ou até mesmo responsabilizar a Empresa. Ver. RENI
TAGLIAPIETRA. Cumprimentou os colegas e demais presentes, em especial os
alunos da Escola Estadual Dom Érico Ferrari de Linha Base, que logo estarão
participando do Evento Vereador por Um Dia, destacando, que este foi um projeto
muito bem elaborado pelo Ex- Presidente Tiago Uliana, dando seguimento o Ver.
Expedito e hoje o atual Presidente. Frisou que, quando criança, não imaginava que
estaria nesta Casa, ocupando uma vaga e tem a certeza, que esses jovens aqui
presentes, um dia também estarão representando sua comunidade. Colocou a
questão das estradas de várias Linhas de Vila Cruz, que ainda não foram
arrumadas. Frisou que é muito cobrado, pois se encontram muito precárias,
solicitando providências. A pedido de alguns moradores, também comentou sobre
o vendaval ocorrido da última semana, referindo-se as árvores muito antigas na
Praça, pedindo a Administração que verifique, se há necessidade de alguma poda
ou substituição de algumas espécies mais adequadas para o local, para não
danificar a rede elétrica e construções lá existentes. Parabenizou todas as
comunidades que participaram da Olimpíada Rural, o qual o município sagrou-se
campeão, mostrando a força que tem, bem como, a EMATER que organizou e se
fará presente no próximo dia quinze, da Olimpíada Rural de Nova Palma, que será
realizada na Comunidade do Santo Inácio. Com relação ao veículo do Dissemina,
frisou que conversou com vários Secretários de outros municípios e que
praticamente todos mantiveram o programa, se não para a inseminação, estão
usando para o fomento na agricultura. No ESPAÇO DE LÍDERES. Fez uso da
Tribuna o VER. BETO PIOVESAN. Cumprimentou os presentes e discorreu a
notícia importante a comunicar sobre o Partido Progressista, que emprestou
dezenas de anos a cabeça ao Executivo Municipal e mencionou que os serviços
estão aí postos na Comunidade, e aportou hoje, uma parte dos recursos para o
asfaltamento desde a Avenida Dom Érico Ferrari até a entrada do Habitar Brasil,
no valor de aproximadamente Quatrocentos Mil Reais. A sua Administração, já
colocou asfaltamento que mudou a cara da nossa Cidade, e quem vem do interior
ou quem não mora aqui sabe a diferença que tem hoje, e não veio de graça, foi
com muito trabalho do Prefeito de sua Administração com a Sua participação,
conseguiram Um milhão do Governo do PT a fundo perdido, através da
Metroplan, bem como, Um milhão do PAC, que deve ser resgatado em vinte e
quatro anos e mais esse recurso do Deputado José Otávio Germano, que isso é um
diferencial, pois há Municípios que nem asfalto tem e nós, temos aí várias de
quadras. Frisou que as demais ações administrativas são importantes, mas a
infraestrutura também é. Mencionou que o calçamento com recursos aportados do
Deputado Heitor Schuck, que vai até a empresa do Mardonio, infelizmente o
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Executivo atual fechou os olhos e permitiu que se fizesse daquela maneira. Quem
diria que Novo Paraíso, pudesse ter calçamento naquela Avenida, que trabalharam
muito para colocar calçamento também na Linha Base e não conseguiram por
questões burocráticas e legais, pois não podia fazer onde pertencia a Mitra.
Ressaltou que está triste, por ouvir do ex-secretário Tiago, que o dissemina foi
embora, por falta de ação desse Governo. Prosseguindo, disse que embora
algumas pessoas digam que só criticam, destacou que, já é mês de Outubro e a
atual Administração ainda não gastou todo o dinheiro que a sua Administração
deixou empenhado ou, em Brasília para ser destinada a Nova Palma. Que o atual
Prefeito, foi recentemente a Brasília e não ouviu falar de nenhum projeto que fosse
tratar ou de novos recursos que tenha conseguido em especial, mas foi atrás dos
recursos da ampliação da Escola Cândida Zasso, encaminhado pela Administração
anterior e irão aguardar até o final do ano para fazer um balanço, quais são os
recursos, o que houve de mudança, o que aconteceu e o que se investiu no
Município das promessas e apresentar a Comunidade. Colocou que é muito
importante à participação da Escola, é louvável a iniciativa do Presidente da Casa
em trazer a Escola de sua Comunidade, que a sucessão tem que acontecer como
ocorre no meio rural, muito embora, o Executivo esteja pecando, vendo pessoas
partirem porque não tem telefone e agora, com o mau tempo, vai ajudar na
desculpa. Destacou que a sucessão tem que acontecer, os novos políticos devem
ter uma cabeça diferente das que estão hoje em Brasília, e já aconteceu aqui em
Nova Palma com as coisas erradas. Finalizando, espera que a Comunidade possa
ter Prefeito, Vereadores, com um pensamento comunitário, voltado a desenvolver
a nossa Terra, que tenha interesse e possibilidade de buscar recursos. VER.
RODRIGO SEVERO. Cumprimentou os Colegas e a população em geral, em
especial os Professores, Pais e Alunos da Escola Dom Érico Ferrari, dizendo ser
muito bom, o Projeto colocado na época da Presidência do Tiago e que se
estendeu pelo Ex- Presidente Expedito e agora é a vez do Presidente da Casa, para
os alunos que ainda estão em fase de crescimento e pensando o que vão ser na
vida, e isso vai ser um aprendizado muito significativo, e na condição de
Vereador mais novo da Casa, nunca pensou em ser algum dia, como representante
da Comunidade, defende sua bandeira, seu Partido e que um dia virá a ser
cobrado, e nessa hora deverão estar preparados para enfrentar as dificuldades e
também as alegrias, salientou a importância dos os estudantes estarem presentes,
e espera que voltem sempre, para participar e verem qual é o papel de um
Vereador. Parabenizou os participantes da Olimpíada Regional, justificando Sua
ausência, mas feliz que Nova Palma, tem força no esporte em todos os requisitos e
que conseguiram trazer o título mais uma vez, demonstrando a união do interior.
Como Líder do Governo, conversou com o Prefeito no dia de hoje, sobre as
dificuldades que está tendo com as obras e estradas, citando que a empresa que
está construindo a passagem molhada no Caemborá, é a mesma que vai construir
na Salete e questionou, do porquê construir aquela passagem, antes da outra e
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foi até o local, viu o quanto o rio estava “comendo” a estrada, frisando que já foi
feita a estrutura dela e a parte da tubulação, onde vai ser feito o concreto e pilares,
após, a draga irá para a Linha do Soturno fazer a Limpeza da passagem molhada.
Na ORDEM DO DIA: Não houve apreciação. Espaço das Explicações Pessoais
manifestou-se o Ver. Fernando Cassol. Saudou todos os presentes e comentou
sobre a barragem do Caemborá, que lhe preocupa muito, dizendo que cobrou do
Prefeito, como Vereador e fiscalizador, e o mesmo informou que as obras estavam
paradas, porque queimou uma bomba que faz a perfuração das pedras e estão
aguardando o conserto, bem como se referiu à barragem da Salete sendo sabedor
da necessidade dessa obra. Registrou que esteve presente na Festa da Caverna no
último domingo, e esteve verificando as estradas na Felisberta, dizendo que uma
parte já foi feito o patrolamento e em breve será concluído. Parabenizou o
município pelo título conquistado nas Olimpíadas em São João do Polêsine, o qual
não pode se fazer presente por motivo de saúde, mas que no próximo domingo,
participará na Comunidade do Santo Inácio e convidou a todos para prestigiarem
os eventos do município. Ver.ª Neusa Rossato. Cumprimentou os presentes, em
especial os alunos, professores e familiares da Escola D. Érico Ferrari, dizendo
que como única Vereadora nesta Casa, não poderia deixar de ocupar a Tribuna ,
dizendo que mais mulheres tem que estar aqui no futuro, e quem sabe essas
meninas que irão participar do Vereador por Um Dia, possam ocupar uma cadeira
aqui ou até mesmo ser uma Prefeita e busca esse objetivo, de ter mais mulheres na
política em todos os partidos. Parabenizou a todos que participaram da Olimpíada
Rural em São João do Polêsine, que pela quarta vez sagraram-se campeões.
Prosseguindo, disse que toda vez que é levantado um questionamento, tem
procurado o Prefeito e o Vice-Prefeito. Com relação ao Dissemina, a explicação
que lhe deram foi de que, o carro veio em quinze de setembro de dois mil e
quatorze, para ser usado preferencialmente nas atividades do Programa Dissemina.
De dois mil e quatorze até final de dois mil e dezesseis, não fez nem uma
inseminação. Já no inicio do Governo do Prefeito André, foi realizada duas
vistorias e constatado que não estava atendendo os objetivos do Programa. Outro
detalhe, foi de que não foi treinado um funcionário de carreira, assim optaram em
devolver o carro, porque preferencialmente deveria ser utilizado no Programa.
Frisou que houve sugestões, para que fosse dado um jeito fazendo algumas
inseminações adequando ao Programa e a resposta que teve do Vice-Prefeito, é de
que Sua administração não faz do jeitinho brasileiro, mas sim, fazer a coisa certa.
Também disse que Sua Excelência e seus colegas questionam e procuram saber o
que está acontecendo e não estão aqui para defender o governo, mas também para
fiscalizar juntos com os Vereadores da oposição, procuram ver os problemas que
está acontecendo e que nem tudo é de solução rápida. Com relação ao telefone do
Caemborá, disse que talvez a Empresa que dá assistência, que envolve uma série
de fatores, não tinha condições de prestar a Assistência Técnica e agora caiu a
05

torre com o vendaval. Ver. Beto Piovesan. Retornou a Tribuna dizendo que é a
especialidade dessa administração, que a Sua não poderia e nem tem essa
capacidade e sim de trabalhar e que o culpado do carro do Dissemina ir embora é
O Ver. Tiago, bem como o culpado do telefone não funcionar foi a Sua
administração. Pediu que trabalhassem e copiassem como Sua administração fez,
ao invés do Vice- Prefeito atual dar palpite, Sua Excelência, trabalhava na
Prefeitura, assessorando o Prefeito e buscando recursos. Foi dito ainda que iriam
deixar recursos para ser aplicado nesse ano e já está se confirmando, o que foi
contestado que não poderiam fazer as coisas porque estavam atrapalhando,
questionando-os como? Se só foi rejeitado um projeto. Registrou, que na próxima
semana, será feita a destinação dos recursos que está sendo economizado na
Câmara, destacando a gestão do Presidente Busato, que tem conseguido não gastar
todo recurso recebido do duodécimo. Frisou que o Vereador tem o dever de
fiscalizar o Executivo, fazer Proposições, Indicações, dar sugestões e também
procurar destinar os recursos que sobra. Colocou que a Bancada da coligação PP,
PSB e PT, vai fazer uma destinação de aproximadamente Cem mil Reais, ao nosso
hospital. Prosseguindo, falou que todos são sabedores das dificuldades que está
enfrentando o hospital, bem como a importância que o mesmo tem, porque o
Estado, não está pagando religiosamente as obrigações de repasses aos hospitais.
Referindo-se ao Ver. Expedito, que sugeriu é um grande defensor, bem como, já
fez contato com a direção do hospital, para que o mesmo também possa assinar,
pois tem ainda duas Sessões para participar e tem a certeza, que esses recursos,
serão muito bem aplicados. Finalizou, dizendo que os Vereadores são passageiros
e tem uma outorga por quatro anos, através do voto da comunidade e estão apenas
exercitando o cargo, pois o mesmo pertence à comunidade e aqui tem a
representação de cem por cento dos votos e é preciso ter a grandeza de aceitar
quando as pessoas contrariam. Ver. Tiago Facco. Retornou a Tribuna e
parabenizou a delegação de Nova Palma, na Olimpíada Regional, que pela quarta
vez consecutiva campeã, ficando com o troféu em definitivo. Parabenizou a
CAMNPAL que deu início junto com a Administração e a EMATER, bem como
os demais participantes. Deu três justificativas sobre o Dissemina: Que o carro
veio em dois de setembro de dois e quatorze, através de uma emenda do Dep.
Pimenta-PT, junto com o Governo do Estado. Frisou que trocou o Governo do
Estado e não veio mais dose de sêmen, consequentemente, não poderia mais
inseminar, mas continuaram as visitas aos agricultores como também tinha um
programa junto com a CAMNPAL que subsidia e disponibiliza aproximadamente
setecentas doses de sêmen ao ano. Afirmou que foi Sua Excelência que fez o curso
em Porto Alegre, porque era exigido que o responsável técnico tivesse que ser
Veterinário ou Zootecnista e como na época não tinha um Veterinário na
Prefeitura, e após negociações, conseguiu que liberassem para um Técnico
Agropecuário realizar o treinamento. Frisou que não se negaria a passar o
conhecimento que adquiriu em Porto Alegre, a qualquer pessoa da Agricultura
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para continuar o Programa no Município. Colocou estar muito preocupado, com
relação às Barragens, afirmando que o município estava em Situação de
Emergência, quando foram colocadas oito metas no Ministério da Integração e
que, esse recurso para as mesmas, já vai completar um ano no próximo mês e é
preciso agilizar para não perder. Com relação às colocações feitas pelo Vereador
Rodrigo, de que as estradas na Administração passada estavam piores, aceita a
crítica, mas que isso não é parâmetro para a administração atual deixar as estradas
na situação que está e sim, fazer a diferença e não usar como desculpa, porque as
pessoas estão precisando de qualidade do serviço. Ver. Rodrigo Severo. Retornou
a Tribuna, falando sobre a devolução do carro do Programa Dissemina, dizendo
que pode ter havido um erro, mas no início do governo estiveram no município
fazendo uma vistoria e constatou que não estava senso utilizado o carro para o
Programa e assim, optaram em levar embora. Frisou que existe uma parceria com
a CAMNPAL, que subsidia as doses de sêmem, aos agricultores e que não culpa o
Ver. Tiago que conseguiu o veículo. Quanto às faixas de segurança e quebramolas no Caembora, solicitada pelo Ver. Expedito, disse que também verificou
esta necessidade e será realizado o trabalho o mais breve possível. Diante da
colocação do Vereador Beto, de que teriam que copiar a administração anterior,
frisou que jamais farão isso, pois não foi uma administração coerente, não
conseguiu convencer a população, nem mesmo a reeleição. Quando se referiu ao
Vice-Prefeito Valsenir, que gosta de dar pitaco, disse que o mesmo está sim
trabalhando no seu estabelecimento, mas ajuda a administração e também assume
quando o Prefeito não está, ao contrário do que Sua Excelência disse que estava
aqui sempre, ao contrário, não ficou muito tempo e quando o Prefeito Adroaldo
tiro quinze dias para seus trabalhos particulares, deixou a Prefeitura sem Prefeito e
Vice-Prefeito. Colocou que não farão isso, pois são pessoas simples, humildes e
querem trabalhar para todos e não chegar ao fim da administração, deixando
contas para outros continuarem a pagar. Colocou que esse foi um desabafo,
dizendo que quando são críticas boas, levarão ao conhecimento do Prefeito, mas
quando é politicagem a Sua Bancada não aceita. Ver. Odacir Busato. Antes de
encerrar a Sessão, reforçou o Convite da ACIS, para participarem da palestra, bem
como, neste mesmo dia participarem do Baile de Casais que se realizará em Linha
Base, promovido pelo Conselho da Capela. Também se reportou ao Ofício
recebido da EMATER que agradeceu a participação dos Vereadores na Olimpíada
em São João do Polêsine, bem como parabenizou as comunidades pelo título
conquistado. A pedido da Comunidade do Santo Inácio reforçou o convite para
participarem no próximo domingo da Olimpíada Rural. Frisou ainda a
importância de participarem da Audiência Pública no dia dezesseis, que Dispõe
sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de dois mil e dezoito,
no Plenário da Câmara. Foi questionado por alguns Vereadores sobre a
Presidência da Câmara para o próximo ano, informando que, após Seu
procedimento de Saúde que fará na próxima semana irão tratar do
assunto.
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Agradeceu o Presidente do Circulo de Pais e Mestres, Direção, Professores e
alunos da Escola D. Érico Ferrari e espera que façam um bom trabalho no dia do
Evento Vereador por Um Dia. Nada mais havendo a tratar declarou encerrado os
trabalhos da presente Sessão. Sala das Sessões, Nova Palma, 09 de outubro de
2017.

Ver. ª Neusa Rossato
1ª Secretária

Ver. Odacir Busato
Presidente
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