ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA DIA 10.04.2017
ATA Nº 08/2017
Aos dez dias do mês de abril 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, registrando a presença do Ex-Prefeito Adroaldo Santi, e colocou em
apreciação a Ata n.º 07/2017, da Sessão Ordinária realizada dia três de abril de
dois mil e dezessete, aprovada por unanimidade. Na ocasião, o Primeiro
Secretário, Ver. Rodrigo Severo leu: Requerimento, do Ver. Rodrigo Severo,
comunicando a renúncia expressa ao cargo de 1º Secretário da Mesa Diretora;
Requerimento, da Ver.ª Neusa Maria Dalcin Rossato, comunicando a renúncia
expressa ao cargo de 2ª Secretária da Mesa Diretora. Em seguida, o Presidente
Odacir Busato declarou vagos os cargos de 1º e 2º Secretário da Mesa Diretora e
convidou para Secretariar os trabalhos, o Ver. Claudio Piovesan, que continuou as
leituras: Of. Gab. Prefeito n.º 083/2017 – encaminhamentos de Projetos de Lei do
Executivo n.ºs 06/2017 e 09/2017. À Mesa, foram apresentados: Do Executivo
Municipal: Projeto de Lei n.º 06/2017: Altera o § 4º do Art. 5º da Lei n.º
1.503/2013, que dispõe sobre a concessão de vale-refeição aos servidores
municipais. Projeto de Lei n.º 09/2017: Dispõe sobre a concessão de valerefeição aos Conselheiros Tutelares e dá outras providências. Do Legislativo
Municipal: Dos Vereadores Paulo Uliana e Reni Tagliapietra: Proposição n.º
23/2017: Pedido de Providências: Que o Executivo Municipal, através da
Secretaria de Obras, realize reparos, com colocação de tubos de maior vasão, na
passagem molhada do Rio Tigre, estrada da Linha Cinco, próximo à residência
do Sr. Amilton Baptaglin. Do Ver. Reni Tagliapietra: Proposição n.º 24/2017:
Pedido de Providências: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria
competente, providencie reparos no ginásio de esportes de Vila Cruz. Na
oportunidade, o Presidente Odacir justificou que os projetos de lei apresentados
não se encontram na pauta, por terem dado entrada na Casa às dezessete horas,
solicitando ao Executivo que não deixe para última hora para protocolar projetos.
No ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE, fez uso da Tribuna a Ver.ª
NEUSA ROSSATO. Cumprimentou todos os presentes e registrou seu
comportamento enquanto política, enfatizando que sempre votou e nem sempre
seu partido foi ganhador, mas torce para as coisas saírem da melhor forma
possível, pois é para seus filhos e toda população. Destacou que o governo que
apoia, começou dia primeiro de janeiro e ao ser procurada, dá os devidos
encaminhamentos, mas se existe problemas e questões na Justiça e Ministério
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Público, são eles que irão apurar as irregularidades e não Sua Excelência quem
apontará. Prefere olhar pra frente e ver as obras iniciadas sendo continuadas e na
medida do possível concluídas, frisando que admira o esforço, trabalho e empenho
do Prefeito André e Secretários, mesmo com poucos cargos de confiança, em
resolver os problemas. Registrou que sempre gostou de guardar planos de
governo, ressaltando que se sabe que todos os governos nunca fizeram tudo que
está proposto e não acha demérito isso. Mostrou o plano de governo da atual
administração e registrou que tem guardado o da administração passada, que
também nos quatros anos não conseguiu fazer tudo, imagina em cem dias. Pediu
que fosse dado um voto de confiança e crédito a atual Administração, ressaltando
que irão concluir as obras nos quatro anos. Registrou ter ficado preocupada, ao
ouvir do colega Ver. Beto, na última sessão e na entrevista, quando falou em nove
milhões e setecentos mil reais de recursos extra-orçametários, pedindo que o
mesmo detalhe as obras e valores correspondentes, sendo que o um milhão do
asfalto será pago por seis Prefeitos, por ser vinte e quatro anos e o terreno do
Distrito Industrial foi pago com recursos do livre. Em seguida, se manifestou na
Tribuna o Ver. PAULO ULIANA. Cumprimentou todos os presentes e registrou
que, hoje pela manhã, foi procurado pelo colega Ver. Reni, que pediu para ser
incluído no pedido de melhorias na passagem molhada na Linha Cinco, por ser
daquela comunidade e também ter sido solicitado, colocando que humildemente
aceitou, agradecendo o apoio daquela comunidade nas eleições. Espera que, na
medida do possível, o Executivo realize, registrando que já conversou com o
Secretário de Obras, pois se justifica pelo grande fluxo de veículos, escoamento de
safra e passagem do transporte escolar. Destacou ser um Vereador de olhar para o
presente e futuro, reportando-se ao plano de governo, que considera bem
elaborado. Frisou que estarão vigilantes e ao lado do Prefeito, que na possiblidade
financeira honrará o plano. Pediu aos colegas Vereadores para dar uma segurada,
pois pediu um tempo na questão da Secretaria de Agricultura, não se sabe se
poderão investir no programa calcário e hora-máquinas, destacando que as
máquinas estão dando amparo a Secretaria de Obras, com as patrolas fazendo as
estradas gerais e as retroescavadeiras as entradas e saídas de propriedades, sendo
que nem todos foram contemplados e com algumas exceções de agricultores,
tendo que colocar seus tratores para alguma melhoria. Destacou que sempre foram
parceiros do ex-Prefeito, pedindo para repensar a situação, nas turbulências ao
falarem de dívidas, não quer entrar no mérito o valor, mas as dificuldades são pelo
fato de estarem numa situação financeira desagradável, que está complicando o
andamento do governo, estão trabalhando com número reduzido de funcionários,
mas tem certeza que, em poucos meses, irão emparelhar as contas e concluir o quê
tem para ser feito. Frisou ser desagradável ouvir colegas falarem que a dívida é
insignificante e tem dinheiro para tudo, pois se envergonha que ainda devem vinte
e cinco mil reais para a Rádio São Roque, de abril do ano passado, pagaram os
servidores em janeiro, dívidas que ficou, e nem Secretário de Obras podem ter.
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Ratificou que desacelerarem, para terem moral e dar as mãos para fazer pelo
município. Agradeceu os presentes e por ser a Semana Santa, é importante refletir,
desejando uma Feliz Páscoa para todos. Após, manifestou-se na Tribuna o Ver.
RENI TAGLIAPIETRA. Cumprimentou a todos e justificou os pedidos de
providências, destacando que nos dias de chuva aumenta muito o volume das
águas no Arroio Tigre, impedindo a passagem das pessoas e do transporte escolar,
na Linha Cinco, sendo importante aumentar o diâmetro dos tubos, para resolver o
problema, que não demanda muitos recursos. Também registrou o problema de
alguns moradores da Linha Cinco, que em dias de temporais são prejudicados pela
falta de energia, por uma parte da rede ser antiga, que necessita de renovação, pois
prejudica na coleta do leite, destacando que entrará em contato com a Usina Nova
Palma e pedir providências. Com relação ao ginásio de Vila Cruz, destacou ser
antigo e desgastado, necessitando de melhorias, pois é muito utilizado e não
demanda muitos recursos. A questão de dar tempo ao tempo, solicitada pelo Ver.
Paulo, ressaltou que fez isso, pois se passou cem dias e somente agora apresentou
pedidos, mas cobrarão aquilo que solicitado pelas comunidades, não sendo
críticas. Finalizou desejando uma Feliz Páscoa para todos. Continuando, fez uso
da Tribuna o Ver. RODRIGO SEVERO. Saudou a todos e registrou que, na
semana passada, juntamente com alguns colegas, participou da reunião do Poder
Legislativo da Quarta Colônia e Região, em Dona Francisca, que tratou da marcha
dos Vereadores a Porto Alegre, em busca de recursos para o município e região,
destacando que precisamos de segurança pública, pois se tinha uma Brigada
Militar constante e agora não tem; a questão do cerro da gruta está na mesma
condição, recursos liberados, mas a empresa que ganhou a licitação está falida; na
questão da saúde, também precisam. Destacou que, na situação de Líder do
Governo, sente-se na obrigação de defendê-lo, bem como o partido, quando está
certo, e corrigir se errado. As sessões estão calorosas, são minoria, precisam
colocar projeto e discutir o bem do município e não ouvir desaforos. Parabenizou
o Prefeito André, que apenas em cem dias de mandato conseguiu fazer mais de
oitocentos quilômetros de patrolamento de estradas, não foi um excelente trabalho
e sim melhoradas, possibilitando o escoamento da safra. Também agradeceu e
parabenizou o Prefeito e equipe, por colocarem uma linha de ônibus, saindo do
Rincão Santo Inácio, para trazer alunos estudarem na EJA, na Escola Tiradentes,
pela parte da noite, dando a oportunidade de terminarem seus estudos. Lembrou
que também não teve a oportunidade de concluir os estudos, pois teve que
trabalhar cedo, mas agora está se dedicando para isso. Com relação ao plano de
governo, destacou que são sabedores que não podem fazer tudo em cem dias, estão
terminado o quê ficou da administração passada e pagando as contrapartidas,
registrando que amanhã será pago a do ginásio do Distrito Industrial. Frisou que,
enquanto Vereador, não admite que o colega Ver. Beto diga que o Prefeito não
está fazendo nada e que nada acontece, e que o Adroaldo tem que voltar, pois
querem respeito. Vai cobrar e também ajudar realizar o plano de governo, pedindo
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o apoio de todos os colegas. Agradeceu a presença de todos, destacando defender
os interesses do município. Prosseguindo, fez uso da Tribuna o Ver. TIAGO
FACCO. Saudou a todos e registrou que, ao vir a Tribuna, jamais faz comentários
que seja pessoal a colegas Vereadores, mas ficou feliz que a colega Neusa mostrou
um plano de governo do Adroaldo, pedindo a Vereadora um exemplar do PMDB,
pois não gostaria mais de usar aquele quê tem. Na questão da agricultura, não
critica e sim faz cobrança, pois Sua Excelência e o Prefeito Adroaldo foram
cobrados na eleição, de que a Secretaria de Agricultura não atendia e não fez o
programa do calcário, e agora os agricultores estão cobrando que também não tem,
destacando que traz o quê eles cobram e também por desabafo, pois sabe das
dificuldades que existe e foi usado que a Secretaria não funcionava. Achou
estranho os números apresentados pelo Ver. Rodrigo, de oitocentos quilômetros de
estradas patroladas, sendo que as entradas não foram feitas, impossível ter
somente cem quilômetros de entradas, ressaltando que metade já tem que passar
de novo. Registrou que, na sexta-feira, esteve no município o Deputado Heitor
Schuc - PSB, onde visitaram o Sindicato, deram entrevista na rádio e foram
recebidos pelo Vice-Prefeito Valcenir Giovelli, que pediu mais uma emenda,
sendo que já tem três: duzentos e cinquenta mil reais, já depositado, para
calçamento na Linha Rigon, obra em andamento; duzentos e cinquenta mil reais,
para calçamento em Novo Paraíso, já licitado; e duzentos e cinquenta mil reais
indicado, onde o projeto está em fase de cadastramento. Também registrou a
emenda de cem mil reais do Deputado Jerônimo – PP, já na conta, faltando à
licitação, para compra de equipamentos e material permanente para UBS, um
esforço do ex-Vereador Tiago Uliana. Também tem cem mil reais da Senadora
Ana Amélia – PP, para aquisição de cinco equipamentos para a agricultura. Frisou
serem parceiros na busca de recursos, lembrando que a Deputada Lisiane Bayer irá
agendar audiência na Secretaria da Agricultura, para buscarem apoio. Solicitou ao
Líder do Governo, na questão do Sr. Valdomiro da Rosa, para colocação de uma
carga de cascalho, pois a que foi era muito grossa, registrando que ele agradeceu e
também ao Sr. Olivo Richter, que teve a estrada arrumada, mas fez barro,
necessitando de uma carga de cascalho. Frisou não ser nada pessoal e contra
ninguém e sim estão para ajudar o município, lembrando que fizeram bastante
coisas e conquistaram várias emendas. Também fez uso da Tribuna o Ver.
FERNANDO CASSOL. Cumprimentou a todos e solicitou ao Presidente que,
encaminhe ao Executivo, o pedido de melhorias na entrada da propriedade do Sr.
Leopoldo Piovesan, onde passa a Kombi escolar para buscar os netos do Sr.
Quincas, mas tem caído e furado pneu. Também pediu uma boca de lobo em
frente à propriedade do Sr. Arlindo Tomazi, pois o esgoto está saindo pra rua,
registrando ser um pedido do Sr. Artêmio Piovesan e a colocação de bueiro na
estrada geral, entre os Senhores Michelon e Mauro Garlet, no Comércio. Frisou
ser importante trabalharem juntos para o bem do município. Finalizando o espaço,
Ver. BETO PIOVESAN saudou os presentes e ratificou que não irão desviar por
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nada a ação do Legislativo. Está feliz que o Ver. Tiago começou reagir ao que se
fala da Administração passada, enfatizando que podem dizer o que quiserem, mas
só poupem as questões pessoais. O povo sabiamente escolheu cinco na aposição,
senão o projeto de lei que anistiava juros e multas teria passado, mas o Prefeito
pediu de volta, por que alertaram e a comunidade se levantou contra. Destacou ser
esse o trabalho da oposição, pois querem o bem de Nova Palma. O projeto do
vale-refeição para as Conselheiras Tutelares, um pedido do ex-Vereador Tiago
Uliana e agora ratificado pela Bancada PSB/PP, veio errado, apenas alertaram e
quando falou em trapalhada, não quis ofender ninguém, lembrando que não
votaram contra nenhum projeto, só se precisar, pois o Vereador tem o direito
consagrado de divergir e o dever de fiscalizar. Frisou estarem cobrando o quê foi
dito em campanha, pelo atual governo, com relação à Usina Hidroelétrica Dona
Francisca, pois a comunidade está esperançosa por isso, se preciso trará uma
gravação, onde diz que irão recuperar cem por cento dos recursos, se Pinhal
Grande conseguiu, por que Nova Palma não consegue, lembrando que
encaminharam pedido para saber como está o processo judicial. Ratificou como
Nova Palma perdeu a ação para Agudo, lembrando que ao assumirem em dois mil
e treze, atendendo um pedido do Prefeito Adroaldo, Sua Excelência e o Secretário
Pedro Zasso, conseguiram recuperar cinquenta por cento, no STF em Brasília, ao
provarem que o município ficaria inviabilizado sem os recursos. Posteriormente,
com participação dos ex-prefeitos e Câmaras de Vereadores, aprovaram acordo de
dividir o ICMS, destacando que querem que ocorra logo a ação, para terem a
integralidade dos recursos, pois muitos dos problemas serão resolvidos. No
ESPAÇO DE LÍDERES manifestou-se o Ver. TIAGO FACCO. Registrou que
esteve em Dona Francisca, juntamente com o Presidente Odacir e colegas Rodrigo
e Neusa, na Reunião do Legislativo da Quarta Colônia, que é constituído por onze
municípios, unidos em busca de recursos, tanto em Porto Alegre como Brasília,
agradecendo o convite feito pelo Presidente. Registrou que terão a marcha dos
Vereadores, mas teve Vereador que sugeriu não participarem, em razão de
fazerem os mesmos pedidos e não serem atendidos, precisando usar de uma
metodologia diferente, para obterem mais sucesso. Referindo-se novamente a
questão do troco solidário, onde foi o idealizador da campanha, e que a ACI está
executando, agradeceu as Empresas que se dispuseram a participar e as pessoas
que estão colaborando, ressaltando ser mérito da ACI, que se comprometeu e que
irá render frutos, pois o povo do Município abraçou a ideia, destacando que os
valores recolhidos serão destinados ao hospital. Em seguida, fez uso da Tribuna o
Ver. BETO PIOVESAN. Referiu-se aos débitos mencionados, assunto abordado
por questão de contraponto pelo que diziam, tanto o Prefeito quanto os Vereadores
desta Legislatura, de que havia ficado uma enorme dívida da Legislatura anterior,
e que inclusive haviam pago a folha de pagamento, colocando não ser verdade,
sendo encaminhado um pedido de informações ao Executivo, para esclarecer essa
questão e se os recursos da Saúde efetivamente vieram, para confirmar as informa05

informações da Contadora, que se fez presente na Audiência Pública de
demonstração do Cumprimento das Metas Fiscais e foi categórica ao dizer que os
Recursos da Saúde não vieram em Dezembro, devido o Município estar no Cadin,
mas veio em janeiro, e foi clara ao dizer que só ficou negativo cento e setenta e
três mil e quinhentos reais do livre. Frisou que contrapartida não é dívida, e sim
significa que tem obras a executar, deixadas pela Administração anterior, que
quando esta entrou não tinha nenhuma obra para fazer. Com relação aos recursos
do asfalto, nunca esconderam que precisa ser pago um milhão, e que a prestação
atual, conforme documentos, está no valor de um pouco mais de oito mil reais e o
que importa é que, após cinquenta e quatro anos de história do Município, foi
conseguido recursos. Colocou que, em todos os planos de governo anteriores,
constava como objetivo a realização da pavimentação asfáltica, mas foi a
Administração anterior que conseguiu realizar a obra, com recurso de um milhão a
fundo perdido e com pequena contrapartida. O outro um milhão que precisa ser
pago, oriundo do Ministério das Cidades, frisou que a prestação é muito pequena,
em relação ao que se gastava para conservar os calçamentos. Colocou que o
repúdio adveio por causa do número excessivo de colocações em torno do
montante da dívida que a Administração anterior havia deixado e o recurso do
BNDS foi aplicado na área Industrial, que, igualmente, demorou para ser
adquirida, e que a Administração anterior conseguiu adquirir e pagar. Registrou
que a Administração anterior teve, até setembro de dois mil e quinze, que pagar o
financiamento anterior das três retroescavadeiras RANDOM, sem alarde,
adquiridas na administração Elder, para conseguir encaixar novo financiamento
para obras no Distrito Industrial, que inclusive está sendo questionada na Quarta
Câmara Criminal, porque atualmente o Vice-Prefeito ocupa Cargo Eletivo.
Colocou que continuará discutindo o passado, não se importando que o Vereador
Severo tenha dito que quem gosta de passado é museu, referindo ao Célebre Padre
Luizinho, que dizia que depois de perdermos o nosso passado já não há mais nada
a se perder. Colocou que não podem omitir das pessoas, pois essas possuem o
direito de saber o quê aconteceu na vida Pública, então continuará repetindo os
feitos até que todos fiquem sabendo, bem como os processos existentes das
retroescavadeiras e do concurso público. Na ORDEM DO DIA não houve
votação. No Espaço das Explicações Pessoais manifestou-se o Ver. Beto
Piovesan. Frisou que não podem privar as pessoas de saber o que está
acontecendo, pois são Vereadores, que estão ajudando, sugerindo, fiscalizando,
listando várias obras deixadas em andamento, faltando apenas à contrapartida.
Destacou ainda que, os recursos foram conseguidos com muita dificuldade e fica
imaginando como as pessoas que participaram do Concurso Público ficaram, pois
aconteceu um arranjo, destacando que não tem nada de pessoal com essas pessoas,
nunca falou o nome de ninguém, mas se perguntarem, Sua Excelência dirá, pois é
público. Ressaltou ainda que, é obrigação da administração ter seriedade e
responsabilidade e frisou ter muito orgulho das Suas administrações, dizendo que
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foi Vereador na Legislatura do Prefeito Joel, onde o mesmo pagou caro nas urnas
por ser rigoroso e exigir o cumprimento do que era legal. Deseja êxito a
administração, e como Legisladores, consigam exercer o papel que as urnas os
consagraram, destacando que nunca irão abusar por ser a maioria. Após, se
manifestou o Ver. Rodrigo Severo. Colocou que, a diferença do Projeto sobre o
IPTU, foi de que a atual administração enviou com cem por cento, enquanto a
anterior com oitenta por cento de desconto. Com relação à perda do ICM da
Usina, frisou já estar enjoado de ouvir e é da opinião de que sejam castigadas as
pessoas que deixaram perder, parabenizando a administração anterior pela
conquista. Sobre o Concurso da outra administração, disse que se erraram, a
justiça decida e coloque na cadeia os responsáveis. Referiu-se as contas deixadas
pela administração anterior, concordando que contrapartida não é conta, mas citou
algumas, como: pagamento de um advogado, pneu, Rádio São Roque, brita e
Copasul, que são contas e farão os pagamentos. Com relação ao Plano de
Governo, frisou que irão tentar resolver e terminar as obras que o Adroaldo
deixou, para chegar ao final com a cabeça erguida. Quanto ao Distrito Industrial,
disse não ser contra, mas foi pago mais de um milhão de reais, e houve duas
auditorias antes da compra e não chegaram a esse valor, quando pegaram uma de
fora, para chegar nesse valor. Frisou que houve erros nas outras administrações e
também haverá nesta, questionando ainda, como o colega Vereador Adalberto, ExVice-Prefeito e o Ex-Prefeito, fizeram a troca de duas cargas de tubos, e gostaria
de saber onde foram colocados, se puxar coisas do passado todos têm ficha suja.
Em seguida, se manifestou o Ver. Tiago Facco. Deixou claro que, sempre que
usar a Tribuna, não é nada contra ao Prefeito, Vice- Prefeito, colegas, amigos e
outros, e sim para o bem do município, estando à disposição de todos. Referiu-se
ao Ver. Rodrigo, quanto às colocações em relação do Ver. Beto, perguntando
quantas vezes se referiu a respeito do valor pago pelo Distrito Industrial. Também,
não é Sua Excelência a pessoa que deve falar sobre as duas cargas de tubos,
pedindo ao Ver. Rodrigo, que pesquise o porquê foi descarregado e tome cuidado.
Esclareceu ainda, quanto ao Projeto da isenção de juros e multas, que há uma
grande diferença, pois o atual isentava cem por cento e pagamento em cota única,
enquanto a administração anterior, isentava oitenta por cento, em até dez vezes.
Falou ainda que, já foi colocado várias vezes, que Sua bancada é a maioria,
parecendo que tudo o quê não dá certo, é culpa deles, frisando não ser verdade,
pois serão parceiros para que o município cresça e se desenvolva, como nos
últimos quatro anos. Ainda se referindo ao Ver. Rodrigo, destacou que todas as
dívidas elencadas, não chegam a cem mil reais, considerando um orçamento de
vinte e cinco milhões, perto do que foi feito no município. Dirigindo-se a Ver.ª
Neusa, disse que é um prazer tê-la aqui, concordando com a mesma de que deveria
ter mais mulheres na política, pois merecem serem tratadas igual ao homem.
Finalizando o espaço, Ver.ª Neusa Rossato corrigiu algumas falas dos colegas,
dirigindo-se ao Ver. Beto, que disse não ter obras em andamento, citando a creche
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que foi iniciada na administração que os antecedia, bem como a rodoviária, que
depois foi desmanchada. Quanto as Emendas Parlamentares, disse que não
acompanhava muito o governo, mas sempre que foi solicitada, colaborou e vai
continuar, pedindo a colaboração de todos, assim como o Ver. Tiago demonstrou
interesse, pois se queremos um município forte e já se falou em consenso, o quê
concorda. Acha o município pequeno para tanta disputa, embora defenderá seu
governo e partido a qual foi eleita, não tendo nada contra os outros partidos e sim,
é contra os políticos corruptos, desonestos, que exploram o povo, por isso hoje
estamos com uma crise financeira e econômica tremenda e um estado falido,
porque houve políticos que não governaram para o povo. Divulgou dados,
conforme constou no Relatório da Comissão de Orçamento e Finanças, onde a
dívida do governo anterior era de trezentos e cinquenta mil e desse valor já foi
pago duzentos e trinta e um mil, duzentos e noventa e sete reais e cinquenta e sete
centavos e no dia de amanhã, será pago a contrapartida do Ginásio do Comércio.
Divulgou estes dados, porque as pessoas perguntam se tinha ou não dívidas e
gosta de fazer uma analogia, dizendo que muitos já passaram por diretorias de
clubes e quando assume é preciso ver se tem ou não dívidas, que é o caso da
Prefeitura, sendo preciso se planejar e pagar as dívidas, porque os recursos são os
mesmos, e dar andamento ao trabalho. Encerrou desejando uma Feliz Páscoa a
todos. Concluindo, o Sr. Presidente registrou que esteve, na última quarta-feira,
em Dona Francisca, juntamente com os demais Presidentes e Vereadores da
Quarta Colônia, para debater assuntos referentes à Marcha dos Vereadores e foi
questionado pelos ex-Prefeitos, que hoje são Vereadores, se era interessante
realizar a Marcha e pedir as mesmas coisas de dez anos atrás. Na opinião de Sua
Excelência sim, e que será feito o pedido junto com Pinhal Grande, para a
conclusão do asfalto, incluindo o Cerro. Finalizando, referiu-se a Semana Santa
que está iniciando, reportando-se a palavra do Padre na missa de domingo de
ramos, de que é fácil ofender um amigo ou companheiro, politicamente ou por
outros motivos, o difícil é reconhecer, solicitando que todos reflitam suas atitudes,
para que possamos aqui discutir com mais calma, sempre pensando no futuro de
Nova Palma. Agradeceu a presença do Ex- Prefeito Adroaldo e demais, desejando
uma Feliz Páscoa. Convidou a comunidade para se fazer presente na próxima
sessão, dia dezessete de abril, declarando encerrado os trabalhos da presente
Sessão. Sala das Sessões, Nova Palma, 10 de abril de 2017.

Ver. Claudio Piovesan
1º Secretário

Ver. Odacir Busato
Presidente
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