ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA DIA 11.09.2017
ATA Nº 26/2017
Aos onze dias do mês de setembro 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: Claudio Piovesan, Fernando Cassol, Flavio
Busanello, Neusa Rossato, Paulo Uliana, Reni Tagliapietra, Rodrigo Severo e
Tiago Facco. O Senhor Presidente declarou aberto os trabalhos, cumprimentou os
presentes e convidou o Suplente Flavio Busanello, para apresentar a Mesa o
Diploma e a Declaração de Bens, e na sequência prestar o juramento, sendo
declarado empossado Vereador. Continuando, colocou em apreciação a Ata n.º
25/2017, da Sessão Ordinária realizada dia quatro de setembro 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 194/2017 –
Balancete das receitas e despesas do mês de agosto de 2017; Of. Circ. Gab.
Prefeito n.º 02/2017 – Comunicação de recebimento de recursos; Of. SMED n.º
64/2017 – Solicitação de aprovação das notas técnicas - Avaliação do Plano
Municipal de Educação; Of. n.º 1092/GIGOV Santa Maria – Crédito de Recursos
Financeiros/União; Of. n.º 1093/GIGOV Santa Maria – Crédito de Recursos
Financeiros/União. À Mesa, foram apresentados: Do Legislativo Municipal: Do
Ver. Tiago Facco/PSB: Proposição n.º 56/2017: Pedido de Informações: Que o
Poder Executivo Municipal forneça a relação completa de horas-máquinas, pagas
e realizadas e as pagas e ainda não realizadas, pela Secretaria competente, no
período de 1º de maio até a presente data. Proposição n.º 57/2017: Pedido de
Informações: Que o Poder Executivo Municipal forneça a cópia integral do
Processo Licitatório do calçamento em Novo Paraíso. Do Ver. Paulo
Uliana/PMDB: Proposição n.º 58/2017: Pedido de Providências: Que o
Executivo Municipal, através da Secretaria competente, providencie: Colocação
de um bueiro na saída de Novo Paraíso, em direção a Pinhal Grande e Júlio de
Castilhos, no trecho entre as propriedades dos Senhores Aureo Facco e Natalio
Stefanello; Patrolamento da estrada na Linha dos Dalla Nora, no Comércio. No
ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE, fez uso da Tribuna o Ver.
FERNANDO CASSOL. Cumprimentou todos os presentes e deu as boas vindas
ao colega Suplente Flavio. Parabenizou o Ver. Odacir Busato, pela linda feira
ocorrida em São Francisco e dedicação de toda comunidade, destacando ser um
evento muito importante. Registrou ter questionado o Sr. Prefeito, na questão de
patrolamentos, sendo informado que as patrolas seguirão para Vila Cruz,
Pinhalzinho e Caemborá. Também foi informado que os responsáveis pela obra na
barragem danificada em Caemborá, já estão se instalando para iniciar os trabalhos.
Informou que o responsável pela manutenção do telefone no Caemborá, o Daniel,
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está em Minas Gerais e trará um aparelho novo nos próximos dias. Em seguida, se
manifestou na Tribuna o Ver. PAULO ULIANA. Cumprimentou a todos e
também deu as boas vindas ao colega Flávio, desejando sucesso. Justificou seu
pedido de colocação de um bueiro, que será para um melhor escoamento da água
no local solicitado. Conversou com o Secretário de Obras e pediu o patrolamento
de Novo Paraíso a Vila Cruz, pois as máquinas ainda se encontram em Novo
Paraíso, bem como a Linha dos Dalla Nora, que ficou sem a devida manutenção.
Colocou estarem num momento financeiro difícil, sendo preciso cautela e
observando o tempo, para o trabalho não ser prejudicado com as chuvas.
Parabenizou o Ver. Odacir e a comunidade do São Francisco, pela realização da
Expofeira, que foi um sucesso, frisando a importância de apoiar e incentivar a
comunidade. Após, manifestou-se a Ver.ª NEUSA ROSSATO. Cumprimentou a
todos e registrou a alegria de retornar aos trabalhos, parabenizando o Suplente
Rudinei, pelo trabalho que realizou nos dias que a substituiu, frisando que, quando
tentam diminuir, desestimular ou depreciar é preciso criar forças e continuar.
Também deu boas vindas ao Ver. Flavio, desejando um bom trabalho e
parabenizou a Comissão Organizadora da Feira de São Francisco, pela excelente
organização e grandiosa feira, trabalho de uma comunidade unida, destacando
estar gratificada por ter apoiado a mesma. Agradeceu o PMDB, que escolheu Sua
Excelência e o Ver. Rodrigo, como Vice-Presidentes do Partido, e nessa condição
estiveram aqui na Câmara, dia seis de setembro, juntamente com o Vice-Prefeito
Valcenir e o Presidente do PDT Gilson Descovi, na reunião convocada pela
Executiva do PT, com simpatizantes e assessores dos Deputados Paulo Pimenta,
Valdeci de Oliveira e Mainardi, oportunidade em, que o Assessor do Pimenta
anunciou a intenção do Deputado destinar uma emenda parlamentar para Nova
Palma. Falou sobre os últimos acontecimentos na política nacional, principalmente
no que diz respeito ao PMDB, quando aparecem de forma negativa, como ladrões
do dinheiro público, ressaltando que, se tivesse poder, os expulsaria do partido e
vida política e faria devolverem o dinheiro, e até destinar pena de morte, por que
cometeram crime hediondo no momento que pessoas ficam em filas de hospitais,
sem remédios, mortos por falta de segurança, faltando investimento e
infraestrutura nas estradas, resta indignação e procurar orientar as pessoas para
votarem em pessoas coerentes com o discurso. Frisou o orgulho que sente dos
bons políticos do PMDB, como do Prefeito André, pela administração com muita
economia, dos colegas Vereadores, sempre próximos da população, da Vereadora
Patrícia Barreira, de Paraíso do Sul, da Vereadora e Comandante Nadia de Porto
Alegre, da Brigada Militar e da Tania da Silva, Prefeita de Dois Irmãos, alguns
exemplos de políticos do PMDB que estão na mídia nacional e dão orgulho. Não
pode lamentar o errado, procura corrigir, tendo seu aplauso às pessoas que
trabalham para que o município cresça. Finalizando, leu uma frase do ExPresidente dos Estados Unidos Ronald Reagan: “Quando uma pessoa ou uma
empresa gastam mais que ganham vão à falência. Quando um governo gasta mais
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do que ganha ele te manda à conta”, sendo isso que infelizmente está acontecendo
no País e Estado. Continuando, fez uso da Tribuna o Ver. RODRIGO SEVERO.
Saudou a todos e deu as boas vindas ao Vereador Flavio, seu colega de escola.
Parabenizou a Comissão Organizadora da Feira São Francisco e comunidade pelo
evento, considerando importante que os Vereadores conseguiram dar uma
colaboração e agradeceu os colegas de Bancada, Prefeito, Vice-Prefeito e
Secretários presentes na abertura. Também registrou ter participado da reunião da
Comissão do PT, com colegas e Vice-Prefeito, pensando no bem do município,
sem pensar em sigla partidária. Registrou que contam com três retroescavadeira,
uma na agricultura, outra nas obras e a terceira na cidade, esta quase sem
condições, mas já estão encaminhadas duas ou três novas. Pensam em fazer leilão
das que estão sem condições, pois já gastaram mais de duzentos mil reais em
manutenção, sendo quase mais vantagem terceirizar os serviços. Quanto ao
aparelho de telefone no Caemborá, destacou que foi para o concerto, em breve o
Daniel está de volta para instalar e o Prefeito já pagou e está pressionando.
Ressaltou que a Administração está trabalhando e fazendo o quê pode, existem
dificuldades e a arrecadação caiu nos dois últimos meses, mas logo se
reestabelecerá. Prosseguindo, fez uso da Tribuna o Ver. FLAVIO BUSANELLO.
Saudou e agradeceu o acolhimento de todos na Casa, bem como os que confiaram
o voto em Sua pessoa, para representar o município. Também agradeceu o ExPrefeito Adroaldo Santi, pelo convite para concorrer a Vereador, destacando estar
orgulhoso pela votação que fez, e o Ver. Beto pelo espaço nesta Casa,
oportunidade de colocar suas ideias e pedidos cobrados na campanha. Parabenizou
o Presidente Odacir e demais comunidade de São Francisco, pela belíssima
Expofeira, que merece continuidade. Também fez uso da Tribuna o Ver. RENI
TAGLIAPIETRA. Cumprimentou todos os presentes e deu as boas vindas ao
colega Flavio. Parabenizou a Comissão Organizadora e a comunidade de São
Francisco, pela grandiosa e bem organizada feira, uma comunidade unida, onde
todos se sentiram bem recepcionados. Frisou que o investimento da Câmara e
Administração foi bem utilizado e terá retorno. Em seguida, parabenizou o
Presidente Odacir pelo pronunciamento na abertura da feira, oportunidade que
cobrou os Deputados, o quê a região almeja. Reportou-se a questão do convênio
do veículo do Programa Dissemina, levantada pelo Ver. Tiago, onde o Líder
Rodrigo colocou que foi devolvido ao Governo do Estado porque não estava mais
funcionando o programa, destacando que em conversa com Secretários de
Agricultura da região, vários renovaram o convênio, considerando um equívoco a
devolução, pois existe formas de utilizá-lo, como no fomento e levar o médico
veterinário fazer palestras e visitas as propriedades, pois a bacia leiteira tem
importância na economia do município. Registrou que preocupou a colocação do
Líder Rodrigo, de ser um dos últimos patrolamentos do ano, pela questão da falta
de recursos, lembrando que faltam quatro meses pra finalizar o ano. Pediu que seja
revisto e se mantenha até o final do ano. Colocou ser favorável ao Projeto de Lei
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n.º 24, onde a gestão dos recursos será decidida pela comunidade escolar, como já
acontece nas escolas Estaduais, pois sabem onde melhor gerir os recursos.
Continuando, fez uso da Tribuna o Ver. TIAGO FACCO. Saudou a todos e
registrou a felicidade do partido PSB estar representado por três Vereadores e,
como Presidente do Partido, parabenizou o trabalho do Diretório passado, em
nome do Pedro Uliana, destacando ser difícil concorrer pelo que vem acontecendo,
se colocando a disposição do colega. Justificou seus pedidos de informações,
destacando ser para conhecimento o atendimento de horas-máquinas e ver se sai
logo o recurso para calçamento em Novo Paraíso. Reforçou o pedido de
patrolamento no trecho Novo Paraíso e Vila Cruz, uma melhor atenção ao Santo
Inácio, patrolamento da estrada da Salete, comunidade que estará em festa no
domingo e recebeu patrolamento uma única vez este ano. Frisou que as estradas
no Rincão do Bugre também necessitam de melhorias, com trechos sem
patrolamento nos últimos oito meses, bem como na Felisberta, com locais ainda
não patrolados. Apresentou um plano de trabalho do Programa Dissemina de um
município vizinho, e as alterações que foram necessárias, destacando que vários
outros também renovaram. Também considerou um equívoco a devolução do
veículo, que poderia ser usado até na vacinação contra brucelose. Registrou que
esteve visitando o Distrito Industrial, onde havia um projeto de recuperação
ambiental, feita pela Universidade de Santa Maria, Promotoria e Prefeitura, com
plantio de árvores nativas na beira do Portela, mas para sua surpresa, estava tudo
roçado, e até final do ano haverá fiscalização, talvez quem roçou não sabia do
projeto. Posteriormente, levou ao conhecimento do Vice Giovelli, para
providências, pois poderão ter problemas. Destacou não criticar e sim tentar
resolver a situação. Lamentou a situação do Horto Florestal, destacando que,
quando Secretário, nunca fez o que o horto merecia, mas fazia o básico, e nunca
deixou como está. Existe doação de mudas para reposição ambiental, mudas de
palmeira real, doadas pelo Sr. Expedito Librelotto, em meio ao mato, ingazeiro
para mudas, tudo virado, mais de cinquenta mudas de araucárias mortas, dando a
impressão de que nesses últimos oito meses ninguém esteve lá, além da existência
de um vazamento de água. Finalizando o espaço, Ver. CLAUDIO PIOVESAN
cumprimentou os presentes e também registrou as boas vindas ao colega Flavio,
desejando que realize um bom trabalho. Ressaltou que o Diretório do PSB mesmo
pequeno, o Adroaldo colocou pessoas mais jovem para concorrer, todos com
pouca ambição política, pois a política nacional está uma tristeza. Destacou que
município houve uma renovação e existe a esperança, que haja isso a nível
Estadual e Federal. Parabenizou a comunidade de São Francisco, que trabalha
unida, independente de partido, que contou com bastante visitantes e expositores.
Registrou ser favorável a tramitação e aprovação do Projeto de Lei n.º 24, que
trata da gestão democrática do Ensino Público. No ESPAÇO DE LÍDERES não
houve inscritos. Na ORDEM DO DIA foi apreciado o Projeto de Lei do
Executivo n.º 24/2007, aprovado por unanimidade, com seus pareceres. No Espa04

ço das Explicações Pessoais manifestou-se o Ver. Tiago Facco. Retornou a
tribuna referindo-se ao horto, que se encontra abandonado e não está sendo feito
nem o básico, com os problemas citados anteriormente, frisando que numa tarde
de serviço por semana, poderia manter a área limpa, até para valorizar o trabalho
que já foi feito anteriormente. Salientou que quem solicita licença ambiental,
precisa fazer o projeto e muitas vezes as pessoas procuraram as mudas para a
reposição ambiental, pedindo aos colegas Vereadores que fossem olhar. Com
relação à Feira de São Francisco, parabenizou os produtores que participaram da
Feira da Terneira, destacando que a bacia leiteira no município é muito forte.
Também parabenizou as empresas e toda a comunidade que trabalhou para o
sucesso do evento. Destacou a presença dos Deputados Heitor Schuch- PSB,
Sérgio Turra, Luiz Carlos Heinze e do Secretário Estadual Minetto-PSB da SDR,
que conseguiu o lonão para exposição da agricultura familiar, Secretário de Obras
Fabiano Pereira e o Secretário dos Transportes Pedro Westphalen, frisando que
são pessoas que ajudam e frequentam o munícipio e na hora da eleição, merecem
nossa atenção e não aqueles que só vêm em época de eleição. Referiu-se a
colocação da Ver.ª Neusa, que mais uma vez o Deputado Pimenta-PT, destinou
uma emenda para a agricultura, ficando muito feliz, pois isso demonstra serem
pessoas que continuam a ajudar o município. Após, se manifestou a Ver.ª Neusa
Rossato. Cumprimentou o Rudinei, que não estava presente no início da Sessão,
achando interessante o mesmo trazer jovens para a Sessão e que os mesmos,
devem participar cada vez mais da política, parabenizando-o pela postura
enquanto estava na Câmara e afirmou não ser fácil, mas pediu que não desistisse.
Com relação às colocações do Ver. Tiago, afirmou ter ficado preocupada e irá
falar com o Vice- Prefeito Valcenir, que está à frente da Secretaria da Agricultura,
juntamente com o Prefeito André. Com relação ao Dissemina, destacou as
palavras do Deputado Pedro Westphalen, dizendo que, hoje, as administrações
precisam fazer escolhas, pois muitos programas são deixados, por não haver
recursos, mas irá conversar com a administração. Concluindo, o Sr. Presidente
Ver. Odacir Busato agradeceu, em nome da comunidade de São Francisco, todos
os Vereadores que se fizeram presentes na Feira, destacando que a mesma foi
oficializada na Administração passada, o que deu mais responsabilidade para a
comunidade. Agradeceu a colaboração da Câmara de Vereadores e Prefeitura,
colocando que já ouviu críticas do por que Linha Base ser ajudada e outras
comunidades não, lembrando que a Feira da Terneira já foi realizada em outras
comunidades e em três anos terminou. Citou as várias despesas, bem como a busca
de recursos em outros órgãos para a realização da mesma. Destacou a importância
de olhar o que de bom ficou, agradecendo ao povo de Nova Palma, dizendo que há
um acordo de um ano ser realizada em Linha Base e no outro na cidade, e a
importância de colaborar e incentivar para que o município se desenvolva e
também as comunidades. Continuando, disse que se fala muito em Agricultura
Familiar, mas é preciso incentivar e segurar o jovem no meio rural, dando condi05

condições com estradas, internet, telefone e outros. Solicitou o envio de
correspondência a comunidade, parabenizando-os pelo evento. Referiu-se ao Ver.
Flavio, que no dia de hoje assumiu, manifestando sua alegria, dizendo que fez sua
campanha, ficando suplente e que use o espaço para dizer qual sua ideia como
Vereador. Dizem ser preciso renovar com os jovens, mas não deixar os velhos
para trás, que também tem ideias de jovens e logo virá o Senhor Expedito e a
Dona Marcia, para se juntar aos que aqui estão, e ver Nova Palma crescer ainda
mais. Saudou a Secretária Ver. ª Neusa, desejando bom retorno a Casa e elogiou
sua colocação, que agora está chegando o momento dos políticos aparecerem nos
municípios e também, já ouviu comentários de que é preciso formar outro partido,
mas considera que a situação difícil do Brasil é por existir muitos partidos
políticos. Frisou que cobrou dos Deputados, dizendo que os munícipes cobram dos
Vereadores e querem ver o crescimento e dar condições para a região se
desenvolver, não admitindo que em um ano não saiu a licitação das lombadas
eletrônicas. Finalizando, convidou a todos para assistirem a Sessão Solene na
próxima sexta-feira, às dezenove horas, no Centro Folclórico Porteira da Tradição,
dentro das programações da Semana Farroupilha, onde serão homenageadas
pessoas que se destacaram no meio tradicionalista, escolhidos pelo Patrão do
Centro Folclórico Porteira da Tradição e Vereadores, que são: Senhor Dari Dalla
Favera Canzian, Guilherme Soares Martins e Marcelo Goergen e declarou
encerrado os trabalhos da presente Sessão. Sala das Sessões, Nova Palma, 11 de
setembro de 2017.

Ver.ª Neusa Rossato
1ª Secretária

Ver. Odacir Busato
Presidente
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