ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA DIA 12.06.2017
ATA Nº 16/2017
Aos doze dias do mês de junho 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 parabenizou a Ver.ª Neusa Rossato, pela passagem de seu aniversário,
dia dez de junho e o Ver. Tiago Facco, que aniversaria dia quatorze de junho. Em
seguida, colocou em apreciação a Ata n.º 15/2017, da Sessão Ordinária realizada
dia cinco de junho de dois mil e dezessete, aprovada por unanimidade.
Continuando, solicitou a 1ª Secretária, Ver.ª Neusa Rossato, a leitura do
expediente: Convite para Festa Junina na comunidade de Novo Paraíso, dia 17 de
junho. À Mesa, foi apresentado: Do Legislativo Municipal: Do Ver. Tiago
Facco/PSB: Proposição n.º 44/2017: Pedido de Providências: Que o Executivo
Municipal, através da Secretaria de Obras e Trânsito, providencie o patrolamento
e cascalhamento da estrada que vai até a propriedade dos Senhores Vicente
Cechin e Melquior Dalla Nora, na localidade do Comércio. No ESPAÇO DO
GRANDE EXPEDIENTE, fez uso da Tribuna a Ver.ª NEUSA ROSSATO.
Cumprimentou todos os presentes e registrou que se orgulha de fazer parte desta
Casa, sendo Vereadora, e de discutir projetos, mesmo que não tenham a mesma
ideia, bem como ser da Bancada do PMDB, e ter ao seu lado colegas simples,
trabalhadores e que não concluíram seus estudos, por terem que trabalhar cedo e
pais que dessem condições, eleitos pelo voto popular e de diversos segmentos da
sociedade, por isso se chama Câmara. Com relação à Sessão passada, destacou que
vota pela sua consciência e conhecimento, ouviu as duas partes e entendeu a
necessidade do projeto, destacando que aceita a emenda, mas votou contra. Frisou
que ninguém mudará seu voto, apenas seus eleitores, que podem sugerir e colocar
o ponto de vista. Ficou pasma de ver colegas Vereadores virem na Tribuna chamar
Sua Excelência e o Ver. Rodrigo de incoerentes, explicando as atribuições de cada
Comissão, que tem o suporte da assessora jurídica, Servidora Salete, que diz se é
legal ou não. Explicou que ao deliberarem para o projeto ir para votação, se
favorável nas Comissões, não quer dizer que será favorável no Plenário, e sim
apenas de que está apto a ser votado. Sentiu-se ofendida ao ser chamada de
incoerente, se indignando que os Presidentes das Comissões não sabem disso,
sugerindo que leiam e se informem antes de falarem, pois foram favorável a
tramitação da matéria. Em seguida, se manifestou na Tribuna o Ver.
FERNANDO CASSOL. Cumprimentou todos os presentes e parabenizou os
Vereadores Tiago e Neusa, aniversariantes da semana. Também parabenizou o
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Prefeito, pela conclusão da ponte no Caemborá, que vai em direção ao Bugre,
estando feliz em ver as coisas sendo feitas, sendo justo e sem olhar a quem, pois é
um dever do Prefeito, assim como dos Vereadores acompanharem. Ficou chateado
conforme palavras da Ver.ª Neusa, frisando ser preciso mais respeito com os
colegas, principalmente por ser uma mulher, a quem devem ter carinho especial.
Com relação à questão da votação do IPTU, colocou estarem aguardando o
Prefeito, que tem quinze dias para resolver, pois não tem ideias iguais. Após,
manifestou-se na Tribuna o Ver. PAULO ULIANA. Cumprimentou a todos e
parabenizou os aniversariantes Neusa e Tiago. Em seguida, colocou que sua maior
preocupação é com relação às Secretarias de Obras e Agricultura, que tem como
responsável o Gilson, sendo que o sol está oferecendo condições para os trabalhos
mais emergenciais nas estradas, nos trechos que estão em péssimas condições.
Também registrou a conclusão da ponte no Caemborá, iniciada na Administração
passada, e com relação ao pedido do Ver. Tiago, colocou ser uma preocupação na
comunidade do Comércio, registrando estarem tendo dificuldades com o material,
pois não tem cascalheira perto. Convidou a todos para a festa junina no próximo
sábado, em Novo Paraíso, uma promoção do grupo de Mulheres da comunidade.
Continuando, fez uso da Tribuna o Ver. BETO PIOVESAN. Saudou a todos e
colocou também estarem aguardando manifestação do Sr. Prefeito, se vai acolher e
referendar o quê foi aprovado ou vetar, e se isso acontecer a Câmara irá apreciar
de acordo com o Regimento Interno, colocando que a única diferença do projeto
original para a emenda, é não dar cem por cento de desconto, propuseram oitenta
por cem e mais vezes, pra poderem pagar com menos desconto, mas fugiu um
pouco, avançando para questões políticas. Reiterou sua fala da sessão passada, de
que nas Comissões houve pareceres favoráveis à matéria, e quando muda de
opinião e vota contrário ao que disse ser favorável, está se contradizendo. Frisou
que não foi intenção ofender os colegas, não tem essa pretensão e não ser mais que
ninguém, pois tem mesmos objetivos, mas quem manda é que tem mais votos, e
aqui na Câmara se decide no voto e não no mando. Reportou-se a ocorrência
policial, que se consegue na Delegacia, por um servidor ter se cansado de ser
perseguido politicamente e de reiteradas vezes ouvir do chefe, acabou indo na
delegacia, algo que não se viu na Administração passada, pois tinham os
servidores muito próximos, pois respeitavam as manifestações diferentes, prática
que não existia, assim como não existia discriminação nos serviços de máquinas,
que aconteceu e denunciaram. Questionou o Líder do Governo sobre o que ficou
determinado e acertado no último congresso em Paraiso do Sul, onde constou que
aconteceria em Nova Palma, este ano, o Congresso Diocesano da Pastoral da
Educação, pedindo que diga quando vai ser e o quê. Lembrou terem sido acusados
e ainda são, por quem não tem conhecimento, de que foi quem denunciou o
concurso público, que teria sido o Assessor Jurídico, depois o Prefeito, frisando
que falará nos quatro anos ou até que saia a decisão e afastamento, para que nunca
mais se repita, esclarecendo que foi uma operação da Polícia Civil, deflagrada em
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todo o Estado, dezenas de município praticaram crime com alguma empresas que
fazia concurso público, aqui estava tudo certo, a troca de cartões ouve na empresa,
quando pegaram o cidadão que confessou o crime e entregou como aconteceu,
sendo que no computador dele, encontraram e-mail da Secretária da época,
pedindo quem tinha que passar, apenas estão informando a população, uma
obrigação como Legislador, mas houve silêncio na comunidade por que ninguém
divulgou, nem na rádio daqui, que estava dentro da Prefeitura e sabia o quê estava
acontecendo, destacando que será dito nas sessões da Câmara interiorizada, com
documentos, para terem conhecimento. Prosseguindo, fez uso da Tribuna o Ver.
RENI TAGLIAPIETRA. Cumprimentou os presentes e parabenizou os
aniversariantes colegas Neusa e Tiago. Reportou-se ao projeto do Executivo que
trata da renegociação dos débitos tributário e não tributários, que propunha aos
devedores, o pagamento em parcela única, no prazo de trinta dias, a dispensa total
de multas e juros e em cinco vezes a dispensa de setenta por cento, lembrando que
a Bancada de oposição encaminhou substitutivo ao projeto, ao qual não se daria a
isenção total e sim oitenta por cento, pois cem por cento é injusto para o
contribuinte que paga em dia e até incentiva para não pagarem em dia, importante
a cobrarem um pequeno percentual na multa e juros, com o substitutivo dá
descontos e mais opções de parcelamento, houve a divergência, do projeto com
substitutivo aumento de prazo e parcela de percentual, ficou surpreso, pois a
Bancada do Governo votou contra o mesmo. Não foi alterada muita coisa, apenas
estendido às parcelas. O projeto aprovado com substitutivo e está no Executivo
para veto ou sanção. Nada de anormal, espera que aprove com o substitutivo. Com
relação à audiência pública realizada nesta Casa, pela Comissão de Orçamento,
que tratou do primeiro quadrimestre de dois mil e dezessete, o Secretário de
Administração e Finanças Jossandro colocou que, o previsto como receita está se
confirmando no período e não evidência ajustes na execução do orçamento.
Chamou atenção que o Secretário em momento algum falou em dívidas que
pudessem evidenciar problemas maiores de gestão na atual Administração, além
das normais, pela situação econômica dos municípios, estado e país, dentro da
normalidade. Boatos que a Administração anterior teria deixado dívidas pesadas,
não correspondem pela própria explanação do Secretário. No ESPAÇO DE
LÍDERES manifestou-se o Ver. RODRIGO SEVERO. Cumprimentou os presentes
e parabenizou a Vereadora Neusa, pela passagem de seu aniversário, mencionando
ser um orgulho tê-la como representante feminina na Casa, sendo Vereadora, e
agradeceu as palavras da mesma. Também parabenizou o colega Tiago pela
passagem de seu aniversário, colega de esporte de longa data, que na Casa as
coisas são discutidas, mas ninguém tem inimizade com ninguém. Na qualidade de
Líder de Governo, comunicou que foi findada a Ponte de Caemborá, a qual se
iniciou na Administração passada. Colocou que na última semana Sua Excelência,
os Vereadores Fernando e Tiago e o Presidente Busato, participaram da reunião da
Marcha dos Vereadores no Município de Paraíso do Sul, pois irão a Porto Alegre
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na próxima semana, a fim de tratar de recursos para Nova Palma e região. Não
sabe se vai ser válida a presença lá, mas irão fazer o máximo possível, como fará
nos quatro anos, para trazer o bem para o Município, independente de Partido ou
Classe Social. Referiu-se ao pronunciamento do colega Adalberto Piovesan, na
Rádio, quando colocou que Sua Excelência falou na Tribuna, que a Administração
possui um milhão e quatrocentos mil reais em caixa, esclarecendo que não foi isso
que disse, e sim “se tem”. Repudiou a colocação do Colega, pois não gosta que
distorçam o que fala, e que se a profissão do Colega ensina a distorcer os fatos,
com ele não funciona. Dispôs quanto ao que escutou no dia de hoje, quanto à
discriminação com os Funcionários Públicos, frisando que se preocupa muito com
os mesmos, pois de certa forma também são Funcionários Públicos, estão sendo
pagos para trabalhar na Casa e ajudar o Município, não é só comparecer de
segunda-feira e pegar o dinheiro, e sim trabalham vinte e quatro horas por dia,
atendendo a população e tentando resolver o problema de todos, e se houve
perseguição política, gostaria que o Nobre Colega informasse quem foi esse
Servidor, pois quer levar a reclamação até o Prefeito e vai cobrar se foi feito algo
errado. Dispôs quanto ao debate frequente nessa tribuna sobre o Concurso
realizado, com pessoas que foram contempladas com isso ou fizeram concurso de
má forma deverão ser punidas. Colou ter muitas coisas da última Administração,
que em breve trará “a tona”, para a população saber. Em seguida, fez uso da
Tribuna o Ver. TIAGO FACCO. Agradeceu todos que lhe parabenizaram,
colocando que se sente feliz, porque no dia de seu aniversário, sua filha também
estará, sendo esse seu maior presente. Saudou os presentes, em especial os
servidores, frisando que a Administração Pública anda através deles e merecem o
devido respeito, agradecendo pela ajuda quando foi Secretário, colocando-se a
disposição. Parabenizou a Administração pela finalização da ponte, um recurso do
Ministério da Integração, que iniciou na Administração passada, sugerindo que
tenha inauguração, pois é um projeto maior, lembrando que, no mesmo projeto,
tem mais duas barragens, uma no Rio Soturno, na Salete, e outra no Caemborá,
pedindo informações do andamento das obras. Esclareceu sobre a questão do valor
de um milhão e quatrocentos mil reais, que não foi Sua Excelência que inventou,
está no relatório trazido pelo Secretário quando da Audiência Pública realizada
pela Casa, para apresentação do cumprimento das Metas Fiscais do primeiro
quadrimestre. Continuando, justificou seu pedido de providência, por estar
precária a situação da estrada, no Comércio. Solicitou providências também em
frente à propriedade do Melquior, e verificar a melhor forma de resolver os
problemas. Colocou não ter sido atendido no pedido para melhorias na estrada em
São Cristóvão, que está complicado o tráfego e tais reparos devem ser prioridade,
pedindo ao Líder do Governo, Vereador Rodrigo, que leve tais reivindicações ao
Executivo. Outra solicitação que traz é a questão em frente à propriedade dos
Mário da Rosa, na Comunidade da Salete, que deve ser colocado cascalho, como
também na descida depois do Stefanello até a escolinha. Referiu que na frente da
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Propriedade do Ademir Giovelli, o qual trabalha com vaca de leite, tinha umas
placas de trânsito e por ocasião do Patrolamento, foram retiradas e não
recolocadas, requerendo providência, pois quase ocorreu um acidente e domingo
tem a festa na comunidade do Gramado. Continuando o espaço, fez uso da
Tribuna o Ver. BETO PIOVESAN. Colocou que não ouviu o Líder do Governo
falar sobre o Congresso Diocesano e espera até o final da sessão que se manifeste,
pois diz respeito ao Município. Dispôs que trouxe a Ocorrência Policial do
servidor que está sendo perseguido politicamente e é impossível que o Líder do
Governo não tenha conhecimento. Quanto ao valor de um milhão e quatrocentos,
que o Líder do Governo referiu não saber se existe tal valor, se não ouviu o
Presidente da Comissão de Orçamentos e Finanças quanto à leitura do referido
valor, na Audiência Pública, sobre as metas fiscais, frisou ser bom ter dinheiro em
caixa, mas não se pode dizer que não tem para fazer as coisas. Colocou ser
sabedor que uma parte do valor é para pagamento de parte do décimo terceiro aos
servidores, mas isso é normal e a Administração passada também efetuava tal
pagamento. Frisou que os números previstos no orçamento do ano anterior para
esse ano se confirmaram e são muito claros, que reiteradamente dispôs na Tribuna
que a atual Administração realizou uma Auditoria para verificar as contas da
Administração passada, mas não assumem que fizeram, por vergonha de mostrar o
que foi investigado. Requereu que o Líder do Governo apresente a citada
Auditoria demonstrando quem fez, quanto foi pago, quais foram às empresas que
participaram da Licitação, o critério e justificativa e se foi realizada com dinheiro
público ou particular, demonstre quem pagou e qual o resultado. Colocou que a
atual Administração não mostra esses resultados porque não encontraram os
negativos que referiram existir. Rememorou que quem começou a “atirar pedras”
dentro da Casa, foi à situação, colocando a culpa na Bancada da Oposição e do exGoverno de não conseguirem Administrar, até mesmo antes de assumirem já
estavam colocando que haviam deixado dívidas. Posteriormente a oposição foi
acusada de votar contra, muito embora nunca tenham rejeitado um Projeto. Dispôs
que a Administração anterior saiu com o mesmo Patrimônio que entrou, o Prefeito
Adroaldo não teme e não temerá qualquer insinuação em relação a irregularidades,
tem que provar, como está provando na Tribuna com documentos, a ocorrência
policial, o Congresso Diocesano, a falcatrua das retroescavadeiras e do concurso, a
estrada de um milhão e seiscentos mil, que o Deputado Paulo Pimenta colocou
aqui e está na Investigação do Ministério Público, coisas que nunca havia
acontecido no Município de Nova Palma e aconteceu quando o Prefeito atual era o
Vice-Prefeito na época. Na ORDEM DO DIA não houve votação. No Espaço das
Explicações Pessoais manifestou-se o Ver. Fernando Cassol. Registrou estar
aqui para ouvir e aprender, referindo-se ao Ver. Beto, dizendo que o mesmo se
manifesta como líder do governo, mas coloca todos juntos, ao invés de se dirigir
ao Líder do Governo. Pediu mais respeito com as pessoas, pois se é mais
inteligente, deveria ter feito uma Nova Palma diferente ou melhor, quando estava
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mandando a quatro anos atrás e não fez. Afirmou ainda, que ficaram dívidas,
porque o Prefeito teve que pagar o décimo terceiro dos funcionários. Salientou
que, a partir de agora, se não puder competir com o Vereador, pelo menos
conversar consegue, pois o povo precisa saber a verdade. Com relação à
ocorrência policial, como Vereador e fiscal, destacou ter um carinho muito grande
pelos funcionários públicos, mas também quer saber do Sr. Prefeito o quê está
acontecendo, porque até hoje, não ouviu do povo, somente do Vereador Beto
sobre o ocorrido, pedindo ao mesmo que diga o nome do funcionário que fez a
denúncia e o quê aconteceu. Afirmou que não tem partido, mas quer
esclarecimento da verdade. Após, se manifestou o Ver. Beto Piovesan. Retornou
a Tribuna, dizendo que, quanto às dívidas, as pessoas já estão cansadas de saber
que ficou cento e setenta e três mil reais do livre e por que ficou negativo e na
saúde, o recurso veio em janeiro. Registrou que os débitos futuros são: o asfalto,
no valor de um milhão de reais, que será pago parte do valor nesta administração;
a ponte do Distrito Industrial, que já está na hora de dar condições para o Distrito,
bem como ouviu na campanha que iriam mudar a finalidade do mesmo, para casas
populares, afirmando que não será possível, pois não tem a maioria na Câmara
para aprovar. Continuando, reforçou que é preciso colocar as máquinas, fazer a
terraplanagem e entregar para as empresas, salientando as experiências boas na
região, com a criação de Distrito, destacando que o terreno foi adquirido com
muito sacrifício, foi pago e está a disposição do município, citando alguns
investimentos já existentes no local, bem como os futuros previstos. Com relação
aos servidores, afirmou que não é conversa e sim uma ocorrência policial e quem
quer saber, deve procurar a Delegacia e se inteirar do que está acontecendo. Disse
ainda, que também tiveram problemas, mas que o respeito com o servidor deve
existir e que isso não aconteça mais. Sobre o Congresso Diocesano, acredita que o
Líder do Governo não tem as informações, mas solicitou que o mesmo se informe
e o motivo de não estar acontecendo em Nova Palma. Em seguida, se manifestou o
Ver. Rodrigo Severo. Informou, quanto aos buracos no asfalto na entrada e saída
da cidade, que o Prefeito está fazendo uma tomada de preço para comprar o asfalto
já pronto, e fazer o conserto. Quanto à cidade, também há muitos buracos que cabe
a CORSAN fazer o serviço, caso não faça, a Prefeitura fará e após cobrará o
serviço. Concordou com o pedido do Vereador Tiago, pois também passou na
estrada que vai até o Sr. Ivan Stefanello, verificando que há muito olho de boi,
mas as máquinas estão trabalhando entre Vila Cruz e Caemborá, e assim que for
possível farão o trabalho neste local. Referiu-se ao Ver. Beto, que questionou
sobre o Congresso Diocesano, disse que não sabe informar, mas que vai se inteirar
do assunto e trará a resposta na próxima sessão. Quanto à auditoria, disse não ter
medo de apresentar provas, afirmando que ficaram dívidas de aproximadamente
trezentos mil reais, citando que pagaram os funcionários, referente ao mês de
dezembro, rádio e despesas com advogados. Questionou ainda, o pagamento de
um engenheiro de fora, para fazer o mapeamento das casas populares, no horto
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florestal, que não foram construídas, uma promessa política. Referiu-se ao Distrito
Industrial, se for do alcance, será colocado em funcionamento, destacando ser
contra o valor pago pela aquisição, mas a favor dos empresários que quiserem se
instalar no local e vai lutar por isso, pois quer o bem de Nova Palma. Finalizando,
disse que vai tirar a limpo a história dos funcionários públicos, se realmente houve
marcação, vai corrigir o Prefeito. Prosseguindo, Ver.ª Neusa Rossato parabenizou
o Ver. Tiago pelo aniversário a realizar-se no dia quatorze de junho, dizendo que a
benção maior é os filhos. Na questão de dívida, perante a Lei de Responsabilidade
Fiscal, disse que tanto faz se ficou um real ou um milhão, e quem vai analisar é o
Tribunal de Contas e a responsabilidade é a mesma. Para colaborar na resposta ao
Ver. Beto, sobre o Congresso Diocesano, disse que o Líder, não é obrigado a saber
tudo, mas ficou surpresa de saber que não vai ser realizado, pois foi convidada
para trabalhar, evento organizado pela Secretaria de Educação, com professores e
igreja de diversos municípios, previsto para ser realizado na primeira semana de
julho, em Nova Palma, mas irá verificar. Finalizando o espaço, Ver. Tiago Facco
referiu-se a questão das casas populares no horto, esclarecendo não ser promessa,
o Projeto previa, como contrapartida do município, a área e preparar o local, e o
recurso viria da CRENOR, mas não veio. Na questão do asfalto, se conseguiu um
milhão de reais a fundo perdido e foi trocada a tubulação, sonho de tanto tempo,
bem como o Distrito Industrial, acreditando que se deve buscar para fazer mais,
como é o caso do asfalto para a saída de Vila Cruz, quase licitado, com recurso do
Deputado José Otávio Germano- PP, conquista da Administração passada.
Dirigindo-se ao Ver. Fernando, disse que a administração passada fez muito e se
conseguirem fazer igual, dará os parabéns, destacando que elencará uma lista de
obras e depois comparar. Frisou não estar havendo falta de respeito, pois Deus deu
inteligência a todos e se não sabe as coisas, é preciso pesquisar. Com relação ao
Distrito Industrial, lembrou haver uma Comissão de doze empresas, que por várias
vezes procuraram a administração, e estão aguardando o prazo dado para meados
de julho, para início das obras e condições de uso, destacando que o município já
possui a área, já paga, e merece um parque de eventos e o distrito industrial.
Registrou ter participado como representante do Legislativo, juntamente com
entidades, professores e Secretaria de Educação, no Fórum de Educação, que após
os debates será encaminhado o Projeto a Câmara, para aprovação do Plano,
agradecendo pela indicação. Concluindo, o Presidente Ver. Odacir Busato
registrou que Sua Excelência faz parte do Programa União Faz a Vida, o Ver.
Tiago foi indicado para fazer parte da Comissão da Educação e Ver. Rodrigo
indicado para a Comissão da água. Também registrou terem participado da
reunião, em Paraiso do Sul, para organização da marcha dos Vereadores a Porto
Alegre, um trabalho para desenvolvimento da região, que se realizará dia vinte e
um e vinte e dois de junho, oportunidade que a Rádio São Roque acompanhará,
com cobertura ao vivo e realizará mesa redonda. Comentou ter recebido um
telefonema, na tarde de hoje, pedindo que fosse até a comunidade do Bugre, pois
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devido às chuvaradas, a parte de um bueiro foi danificada, em uma curva,
deixando o local perigoso. Pediu que se leve até o Prefeito essa preocupação.
Registrou que, há vários dias, tem encontrado pessoas idosas reclamando por não
encontrarem remédios no Posto de Saúde, pois sempre recebiam e agora estão há
meses sem, pedindo que também se leve ao Prefeito essa preocupação, colocando
que Sua Excelência também está a dois meses sem conseguir. Convidou a
comunidade para se fazer presente na próxima sessão e declarou encerrado os
trabalhos da presente Sessão. Sala das Sessões, Nova Palma, 12 de junho de 2017.

Ver.ª Neusa Rossato
1ª Secretária

Ver. Odacir Busato
Presidente
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