ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA DIA 13.03.2017
ATA Nº 04/2017
Aos treze dias do mês de março 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 abertos os trabalhos, cumprimentou os
presentes e registrou que se fez presente, no dia de ontem, na festa da terceira
idade da Quarta Colônia, bem organizada pelo grupo Reviver, que contou com a
presença de vários Prefeitos da região, mostrando o exemplo de união e
participação. Destacou a importante da palestra, proferida pela Sra. Elaine Fagan,
sobre a Quarta Colônia e os descendentes italianos, pouco comentado nos dias de
hoje, pois os filhos ficam somente nos celulares, parabenizando os organizadores.
Também parabenizou a comunidade do Caemborá, pela festa realizada no dia de
ontem, com a participação de alguns Vereadores. Registrou que, no dia de hoje, a
convite do Bispo, participou, juntamente com os Vereadores Tiago, Claudio,
Paulo e Neusa, de um encontro com Prefeitos e Vereadores, onde muito se falou
sobre o bioma pampa e preservação da natureza, destacando que uma palestrante
foi à nova-palmense Rosemar Vestena. Em seguida, colocou em apreciação a Ata
n.º 03/2017, da Sessão Ordinária realizada dia seis de março de dois mil e
dezessete, aprovada por unanimidade. Na ocasião, o nobre Primeiro Secretário,
Ver. Rodrigo Severo leu: Of. Gab. Prefeito n.º 047/2017 – solicitando a retirada do
Projeto de Lei n.º 02/2017; Of. n.º 02/2017 – Igreja do Evangelho Quadrangular,
convite para inauguração do templo da igreja. À Mesa, foram apresentados: Do
Legislativo Municipal: Do Ver. Paulo Uliana: Proposição n.º 07/2017:
Indicação: Que o Executivo Municipal estude a possibilidade de recuperar o piso
do ginásio de esportes, em Novo Paraíso. Do Ver. Rodrigo Severo: Proposição
n.º 08/2017: Pedido de Providências: Que o Executivo Municipal, através da
Secretaria competente, providencie na Linha do Soturno: melhorias, com
urgência, na entrada que dá acesso a propriedade do Sr. Valdemar Vestena;
melhorias na barragem Bellé, devido às péssimas condições para travessia dos
moradores; limpeza, com roçadas, na estrada que liga a propriedade do Sr.
Cilmar Binotto. Proposição n.º 09/2017: Pedido de Providências: Que o
Executivo Municipal, através da Secretaria competente, providencie:
Alargamento da estrada da propriedade do Sr. Rosemar Vestena, em Linha Duas,
para passagem das máquinas na colheita; Melhoria e colocação de tubos na
estrada da propriedade de Ivo Bulegon; Melhoria e colocação de tubos na
estrada geral – Rincão dos Fréos, entre as propriedades dos Senhores Aristeu
Alves e Fréos. Proposição n.º 10/2017: Pedido de Providências: Que o Executi01

vo Municipal, através da Secretaria competente, providencie a pintura de uma
faixa em azul, no cordão em frente à Farmácia Agafarma, na Rua Frederico
Librelotto. No ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE, fez uso da Tribuna O
Ver. RENI TAGLIAPIETRA. Cumprimentou todos os presentes e reportou-se
aos projetos de lei em estudo na Casa, colocando que o de n.º 02, que trata da
anistia e foi retirado a pedido do Prefeito, o mesmo dificilmente seria aprovado,
pelos moldes que chegou, frisando que considera injusto com os que pagam em
dia e o prazo de trinta dias, para quitar a dívida, é muito curto, impossibilitando os
inadimplentes, com menor poder aquisitivo, de efetuar o pagamento. Se aprovado
da forma como veio, estimularia os que pagam em dia a deixar de fazer o
pagamento, colocando que teria sua reprovação da maneira que estava. Com
relação ao projeto que concede benefícios aos três médicos cubanos, votará pela
aprovação, pela importância dos serviços prestados no programa mais Médicos e o
projeto pedindo prorrogação de contrato para motorista especializado em
transporte de pacientes, destacou que terá sua aprovação, devido à importância do
servidor na realização dos serviços, sugerindo que, se continuar a demanda, que se
faça um concurso para o cargo. Destacou que terá sua aprovação o projeto de lei
n.º 05, pois se faz necessário a criação do Conselho, por ser uma determinação do
Ministério do Turismo, para receber recursos, citando o exemplo dos recursos de
parte do asfalto que vai até o balneário. Em seguida, se manifestou na Tribuna o
Ver. FERNANDO CASSOL. Cumprimentou todos os presentes e comunicou
que conseguiu, junto a Efal, uma linha de ônibus para transportar os estudantes
para Santa Maria, com saída às dezesseis horas e quarenta minutos e retorno as
vinte duas horas e trinta minutos, considerando que merecem o apoio e agradeceu
a Casa por estar aqui. Continuando, usou a Tribuna o Ver. RODRIGO SEVERO.
Cumprimentou a todos e colocou que devido à chuva forte de domingo, muitas
localidades foram atingidas, piorando a situação das estradas, que já estavam
péssimas. Como representante das comunidades de Linha do Soturno e Rincão dos
Fréos, sente-se na obrigação de fazer os pedidos de melhorias das estradas, que
precisam de urgente recuperação, para escoamento da safra que se aproxima.
Reportou-se a sessão passada, onde o nobre colega Beto citou seu nome e disse
que falou das pessoas que jogam cinquílho e falam na praça, reforçando que falou
de pessoas que não tem nada pra fazer e realmente ficam fazendo fofoca, não falou
das pessoas que jogam na praça, pedindo que não distorçam as coisas. Não quer
vir para a Casa brigar e discutir com ninguém, mas sim discutir coisas para o
município ir à frente. Justificou que, devido ao excesso de trabalho nessa época,
não está conseguindo participar das programações do mês, mas aprova o que
trouxeram até a Casa. Com relação aos projetos de lei, sua ideia fecha com a do
Ver. Reni e concordou com a retirada do projeto n.º 02, pois não ficou bem
declarado para a população, sendo importante juntos definirem as melhores
condições para recuperar parte do dinheiro. Também fez uso da Tribuna o Ver.
CLAUDIO PIOVESAN. Saudou a todos e referiu-se ao projeto de lei que conce02

de benefícios aos médicos cubanos, atendendo um pedido dos mesmos, colocou
que já acompanhava no Executivo, sabe do trabalho e o que representam para o
município, destacando que será favorável pelo reconhecimento e por saírem de seu
país e vir prestar serviço no Brasil, agradecendo-os. Com relação à prorrogação da
contratação do motorista, que hoje é a Vera, frisou existir a necessidade, devido à
demanda na Secretaria da Saúde. Já a criação do Conselho do Turismo, considera
que o município vem perdendo, as pessoas esquecem a questão e a história das
famílias e com essa criação, se resgatará a cultura no município, hoje esquecida,
sendo a favor. Concordou com a retirada do projeto de lei n.º 02, que tratava da
anistia, frisando que seria contrário ao mesmo, pois foram muito cobrados pelas
pessoas que pagaram em dia. Concorda que o Município faça uma lei e se não
pagar um ano, que já entre em cobrança ou outra negociação, pedindo que o
projeto venha mais favorável a quem tem menos condições de pagar seus débitos.
Pediu que o Prefeito acene com alguma coisa, pois é o mês da reposição salarial,
ou convoque os servidores para uma conversa, colocando já haver cobrança de
colegas de serviço. Prosseguindo, fez uso da Tribuna o Ver. PAULO ULIANA.
Cumprimentou os presentes e registrou ser favorável ao projeto que concede
benefícios os médicos cubanos, e tem a mesma opinião, com relação ao projeto de
lei n.º 02, que precisa ser mais analisado a questão da anistia de juros e multas,
para não injustiçar o bom pagador, concordando com a retida do mesmo.
Registrou que também participou, juntamente com alguns colegas, da palestra em
Santa Maria, promovida pelo Arcebispo Dom Hélio, considerando importante a
preservação do bioma pampa, pois precisam ter mais cautela, tanto no interior
como na cidade, para a natureza ter mais vida e as famílias também. Justificou seu
pedido para o ginásio de Novo Paraíso, destacado que o local é muito úmido,
danificando o parquê e impossibilitando a realização de campeonatos. Pediu que,
quando possível, o Poder Público dê condições, pois com a abertura da escola na
localidade para o projeto União faz a Vida, o ginásio será útil para a prática de
esportes e eventos. Após, se manifestou o Ver. TIAGO FACCO, que
cumprimentou os presentes e parabenizou o colega Ver. Fernando pela conquista
de uma linha de ônibus para transportar os estudantes até Santa Maria,
considerando um gesto nobre. Registrou que nenhuma linha de ônibus está
passando por Novo Paraíso, sendo importante reavaliarem e buscarem ajuda. Com
relação ao projeto de lei que trata de benefícios aos médicos cubanos, considera
importante a presença e trabalho que realizam no município, frisando ser favorável
ao mesmo. A contratação de motorista para transporte de pacientes, considera
importante ter esse servidor e também será favorável. Frisou que a criação do
conselho do turismo, será uma ferramenta importante, não só para conseguir
recursos, mas para somar ideias e discussões, pois nosso turismo precisa ser
trabalhado, pelos vários pontos turísticos existentes no município. O projeto de lei
que trata da anistia de multa e juros, registrou que, segundo as informações vindas
do Executivo, serão mais de trezentos mil reais que a Prefeitura deixará de receber
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se cem por cento pagarem seus débitos, concordando com a retirada. Não são
contra, apenas é preciso analisar se é bom para a comunidade e se voltar
estruturado, farão novo debate e análise. Finalizando o espaço, Ver. BETO
PIOVESAN saudou os presentes e reportou-se ao ofício solicitando a retirada do
projeto, que visava à anistia dos juros e multas dos devedores do município, que
totaliza mais de oitocentos mil reais, e destes abririam mão de mais de trezentos e
oitenta mil reais, colocando que ouve um esforço do assessor do Prefeito de
defender na emissora a importância da votação do projeto, dizendo que quem
pagaria alguns anos depois pagaria o mesmo valor, é quase caçoar da inteligência.
Frisou feliz do povo que escolheu a maioria da aposição, do contrário, hoje
estariam amargando o projeto de lei, pois estaria aprovado se a maioria fosse do
governo. Mostraram uma dissintonia total entre o Prefeito e o assessor, vale dito
pela manhã ou o escrito pela tarde, tiveram tanto tempo e agora perceberam que
não está em condições e que merece melhor estudo. Frisou que votariam contra,
refletindo o sentimento daqueles que pagaram em dia. Registrou ter recebido em
seu trabalho o cidadão Isaltino Pegoraro, de Novo Paraíso, onde ele e mais três
moradores, João, Jaime e Léo, foram discriminados no atendimento, onde as
máquinas foram até lá e foram embora sem realizar o patrolamento e roçada, e ao
vir a Prefeitura reclamar, o Secretário disse que se divulgasse na internet seria
pior, mas depois recebeu o memso Senhor recebeu uma ligação dizendo que
dentro de quinze dias as máquinas voltariam lá. Espera que não mais aconteça e
que o atendimento seja igualitário, como pedia o Ex-Prefeito Adroaldo.
Solidarizou-se com colega Ver. Fernando, pela conquista da linha de ônibus.
Muito se fala das dificuldades financeiras do município, lembrando-se dos
programas de rádio que levou a vitória do atual Prefeito, de ênfase que trabalharia
para buscar os outros cinquenta por cento do ICMS da Usina perdidos, colocando
que em breve pedirão informações do andamento dessa demanda judicial. No
ESPAÇO DE LÍDERES se manifestou o Ver. TIAGO FACCO. Reportou-se ao
encontro regional de lideranças, em Santa Maria, considerando importante terem
participado, pois foi abordado o tema da Campanha da Fraternidade: “Biomas
brasileiros e a defesa da vida”. Destacou que vivemos num município agrícola,
lembrando ter sido difícil quando Secretário e ter que defender os agricultores,
enquanto as leis mancipais pregam que precisam defender o meio ambiente.
Comentou o ofício do Presidente do SISEMNPA, Beto Redin, encaminhado ao
Presidente do Legislativo, onde até março tem que ser feito à audiência com os
funcionários para debater a questão salarial. Solidarizou-se com o Ver. Claudio,
destacando que os Servidores tocam o município e precisam ser valorizados e
também se solidarizou com o Presidente do Sindicato e funcionários, sugerindo
que o Prefeito se reúna com os mesmos. Agradeceu a parceria e amizade dos
funcionários no período que foi Secretário de Agricultura. Em seguida, Ver.ª
NEUSA ROSSATO destacou que o dia foi longo, pois além do encontro com o
Arcebispo, já colocado pelos colegas Vereadores, também participou, na parte da
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tarde, de parte de uma reunião do COREDE, juntamente com o Prefeito, onde, na
oportunidade, conversando sobre o fatídico projeto de lei n.º 02, o Prefeito achou
por bem retirar o projeto. Admirou a humildade do mesmo, pois reconheceu que o
projeto pode ser melhorado e voltar na forma como nos outros governos. Sugeriu
que se faça uma lei que se faça a cobrança de forma diferente, para quem não
pagou, mais justa para todos. Registrou que na semana passada participou, por
conta própria, de um ciclo de debates pelo desenvolvimento municipal, com
colegas Vereadores do PMDB, em Porto Alegre, muito bom para troca de
experiências, projetos e ideias. Levará ao Executivo a questão colocada pelo Ver.
Beto, com relação às estradas, dizendo que está sendo dado prioridade de patrolar
as estradas das linhas gerais, por causa da safra, que se aproxima. Em seguida, o
Presidente Ver. Odacir Busato acolheu requerimento do Prefeito Municipal, para
retirada do Projeto de Lei n.º 02/2017. NA ORDEM DO DIA, foram apreciados
os Projetos de Lei do Executivo n.ºs 03/2017, 04/2017 e 05/2017, aprovados por
unanimidade, com seus respectivos pareceres. No Espaço das Explicações
Pessoais fez uso da palavra, Ver. Beto Piovesan. Com relação ao fatídico projeto,
que trata da anistia de juros e multas pra quem deve ao município, destacou que
trabalharam exaustivamente e isso é obrigação dos Vereadores, serviu para
reflexão, e o Prefeito teve a humildade de reconhecer o erro, pois é uma
administração pública e não coisa particular, diz respeito às pessoas, precisam
pensar antes de colocar em apreciação da Câmara, um projeto que terá repercussão
enorme. Exige conhecimento e assessores técnicos preparados e a culpa não é
somente do Prefeito, que precisa estar bem assessorado. Ratificou não ser culpa do
prefeito anterior, se as patrolas não patrolaram é por que tiraram os pneus para
recapar sem necessidade. Destacou já existir lei que faculta ao Prefeito inscreve
em dívida ativa quem deve IPTU, e apontamento cartorário, uma alternativa de
fazer a cobrança sistemática. Quando vir o projeto novamente ficarão atentos, se
não for do contentamento da comunidade, votarão contra. Espera que a lista
diminua no próximo projeto e não seja uma lei discricionária, somente para as
pessoas que tem dinheiro. Espera que a próxima lei que venha que a lista diminua.
Concluindo, o Sr. Presidente convidou a todos para se fazerem presentes na
próxima sessão, dia vinte de março, e agradeceu a presença de todos, declarando
encerrado os trabalhos da presente Sessão. Sala das Sessões, Nova Palma, 13 de
março de 2017.

Ver. Rodrigo Severo
1º Secretário

Ver. Odacir Busato
Presidente
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