ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA DIA 13.11.2017
ATA Nº 35/2017
Aos treze dias do mês de novembro 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, Marcia Mayer, Neusa Rossato, Paulo Uliana, Reni Tagliapietra e Rodrigo
Severo. O Senhor Presidente declarou aberto os trabalhos, cumprimentou os
presentes, e colocou em apreciação a Ata n.º 34/2017, da Sessão Ordinária
realizada dia seis de novembro de dois mil e dezessete, aprovada por unanimidade,
e solicitou a 1ª Secretária, Ver.ª Neusa Rossato, que proferisse a leitura do
expediente: Ofício n.º 48/2017 – Conselho Tutelar - agradecimento aos
Vereadores pela colaboração no evento em homenagem ao Dia do Conselheiro
Tutelar; Ministério da Educação: comunicados n.ºs CM236388/2017 e
CM236389/2017; Convite CAPS ad Regional, para o 1º Encontro Regional de
Saúde Mental de Nova Palma, dia 22 de novembro. À Mesa, foram apresentados:
Do Executivo Municipal: Projeto de Lei n.º 32/2017: Amplia a Zona Urbana do
Distrito de Vila Cruz Nova Palma. Do Legislativo Municipal: Da Ver.ª Marcia
Mayer: Proposição n.º 80/2017: Projeto de Lei n.º 04/2017: Institui no
Município de Nova Palma, o Dia Municipal do Evangélico. Proposição n.º
74/2017: Pedido de Providências: Que o Executivo Municipal, através da
Secretaria de Obras e Trânsito, providencie o patrolamento da estrada de acesso
à propriedade do Sr. Telmo Stefanello, na comunidade de Vila Cruz. Proposição
n.º 75/2017: Pedido de Providências: Que o Executivo Municipal, através da
Secretaria competente, providencie os serviços de mão de obra, para colocação
de tubos, em frente à propriedade do Sr. Rondinei Trentin, no Bairro Nossa
Senhora de Lourdes. Proposição n.º 76/2017: Pedido de Providências: Que o
Executivo Municipal, através da Secretaria competente, providencie a colocação
de uma lixeira maior, no Bairro Nossa Senhora de Lourdes. Proposição n.º
77/2017: Pedido de Providências: Que o Executivo Municipal, através da
Secretaria de Obras e Trânsito, providencie o patrolamento na comunidade do
Santo Inácio, nas vias principais de acesso a Agroindústria e passagem do
transporte Escolar. Proposição n.º 78/2017: Pedido de Providências: Que o
Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras e Trânsito, providencie o
patrolamento desde a propriedade do Sr. Ailton Facco, até o silo da CAMNPAL,
em São Cristóvão. Proposição n.º 79/2017: Pedido de Providências: Que o
Executivo Municipal, através da Secretaria competente, providencie a colocação
de redutor de velocidade, após o Posto de Saúde, antes da Igreja Matriz ou em
frente à mesma. Do Ver. Rodrigo Severo: Proposição n.º 81/2017: Pedido de
Providências: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras e
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Trânsito, providencie a limpeza dos tubos e correção dos problemas na passagem
molhada, próxima à moradia do Sr. Rubens Rossato. Proposição n.º 82/2017:
Pedido de Providências: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria de
Obras e Trânsito, providencie a conserto dos buracos na passagem molhada, que
passa o Rio Soturno, próxima à antiga moradia da Família Bellé. Do Ver. Beto
Piovesan: Proposição n.º 83/2017: Requerimento: Que o Legislativo Municipal
envie correspondência a Ilustríssima Senhora Presidente do Conselho Tutelar de
Nova Palma, solicitando-lhe informações a respeito do uso do veículo
recentemente recebido, especialmente: A quilometragem atual do veículo; Local
onde fica esse veículo; Como é feito o controle de viagens; Possui livro de
apontamento de bordo? Viagens, motorista, consumo e etc... Por quem é feita a
manutenção desse veículo. Ainda, que envie cópia do documento que acompanhou
a entrega desse veículo, no qual deve constar que o mesmo é de uso exclusivo do
Conselho Tutelar. Prosseguindo, o Presidente Odacir Busato reportou-se ao
convite do Sistema OCERGS SESCOOP/RS, para Seminário, dia dezessete de
novembro, em São Sepé, justificando que por motivos particulares, não poderá se
fazer presente, mas o Ver. Paulo e outros poderão participar. Colocou que vários
pedidos na pauta de hoje, já foram feitos pelos Vereadores, como patrolamentos
em São Cristóvão e no acesso a comunidade do Santo Inácio, a Vereadora Marcia
está reforçando, pois ainda não foram atendidos, pedindo ao Líder Rodrigo que
solicite ao Prefeito que realize os mesmos. Lembrou que no mês de julho, Sua
Excelência já havia solicitado melhorias na barragem próxima ao Sr. Rubens
Rossato, mas sem a devida recuperação, tendo hoje a solicitação do Ver. Rodrigo.
Destacou ser importante trabalharem em conjunto, pelo bem do município,
pedindo que nesses casos peçam juntos, para ter mais força e não acontecer
problemas nas comunidades, do pedido ser somente de um Vereador. No
ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE, fez uso da Tribuna a Ver.ª MARCIA
MAYER. Cumprimentou todos os presentes e parabenizou o Conselho Tutelar,
pelo excelente evento realizado em comemoração ao Dia do Conselheiro Tutelar,
na semana que passou. Em seguida, justificou Seu projeto de lei, que cria o dia
municipal do Evangélico, destacando que o dia trinta e um de outubro será
especial para a comunidade. Pediu o apoio dos colegas Vereadores na aprovação
do mesmo, com trabalho intensificado no dia, onde todas as igrejas poderão fazer
à divulgação da palavra de Deus, levando conforto as pessoas que necessitam,
com visitas as casas, hospitais e pessoas envolvidas com drogas, e como
Evangélica, também luta contra muitas coisas enfrentadas pela sociedade, com
muita oração. Ressaltou ter a concordância do Sr. Prefeito, para inclusão da data
no calendário do município e será um dia que farão seminários, encontros e
evangelização, ressaltando os muitos projetos sociais das igrejas. Lembrou o
quanto oraram pelo Presidente Odacir, quando passou por um momento difícil.
Reportou-se as proposições de Sua autoria, informando que, conforme o
Secretário do Obras Gilson, amanhã farão os serviços na comunidade do Santo
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Inácio, agradecendo o mesmo, pois atendeu seu pedido, na Vila Cruz, com
melhorias nas estradas na região da família Baptaglin e Antonello, antes mesmo de
apresentar na Câmara. Em seguida, manifestou-se na Tribuna a Ver.ª NEUSA
ROSSATO. Cumprimentou a todos e também parabenizou as Conselheiras
Tutelares pelo evento realizado na semana que passou. Registrou que se fez
presente na Audiência Pública, assim como os colegas Vereadores Paulo e Reni,
na quarta-feira passada, que tratou da ampliação do perímetro urbano em Vila
Cruz, quando tiveram a explicação, possibilitando uma visão do que é necessário
para aquela comunidade. Registrou Seu apoio ao projeto de lei da colega Ver.ª
Marcia, que institui o dia municipal do Evangélico, lembrando ser católica
praticante, inclusive catequista, mas os objetivos são os mesmos, a fé e religião,
considerando glorioso o trabalho realizado pelos evangélicos. Também esteve,
sexta-feira, na reunião do Poder Legislativo da Quarta Colônia e Região, a pedido
do partido PMDB, porque lá estaria o Secretário de Segurança Pública do Estado,
Cezar Schirmer, e também por que se acena a possibilidade de resgatar o passivo
do COREDE, onde o município foi contemplado em audiência pública, em dois
mil e quatorze, com uma verba para o Centro de Pesquisas Genealógicas, obra
inacabada e necessária para a região. Após, manifestou-se na Tribuna o Ver.
CLAUDIO PIOVESAN. Cumprimentou a todos e solicitou ao Líder Rodrigo,
que leve ao Prefeito o pedido para melhorias na estrada da Linha Três, que está
com alguns trechos e acesso de residências muito precárias. Ratificou o pedido
para recolocarem o toldo ou outra proteção, na entrada do Posto de Saúde do
Caemborá, danificado com temporal. Também pediu providências na coleta do
lixo na mesma comunidade, pois esteve na quinta-feira que passou e estava tudo
esparramado, lembrando que a coleta é toda segunda terça-feira do mês, mas o
caminhão fez uma viagem, necessitando serem umas três cargas. Cobrou a questão
da conclusão da calçada na Habitar Raimundo Aléssio, pois foi realizado o
calçamento e ficou parte a ser concluída. Em nome da Diretoria, agradeceu todas
as pessoas presentes e as que colaboraram na compra da rifa, por ocasião da Festa
Nossa Senhora da Saúde. Também se manifestou na Tribuna, o Ver. PAULO
ULIANA. Saudou a todos e registrou sua preocupação na questão dos pedidos
para manutenção de estradas, colocando ter cobrado do Prefeito e Secretário.
Informou que, em Vila Cruz foi realizado os trabalhos, estão com as máquinas em
São Cristóvão e posteriormente farão Santo Inácio, Linha Stefanello e Linha
Gramado. Frisou estar atento e cobrando a realização dos pedidos de todos os
colegas, independente de quem for. Parabenizou o trabalho da Secretária Eleni, os
Agentes de Saúde, Servidores e o Coordenador de Esporte Marcelo, pelo lindo
evento, com o jogo festivo e a final do campeonato de futebol de salão, na sextafeira que passou, com boa arrecadação para o hospital. Registrou que fará o
possível para representar a Câmara, dia dezessete de novembro, em São Sepé, no
evento das Cooperativas. Continuando, fez uso da Tribuna o Ver. RODRIGO
SEVERO. Saudou a todos e parabenizou a Administração Municipal pela realiza03

ção do Campeonato Municipal de Futebol de Salão, na última sexta-feira, onde
ocorreu também o jogo beneficente, sendo cobrado um valor no ingresso, para ser
repassado ao Hospital, considerando uma boa atitude da Administração, onde foi
arrecadado mais de mil reais. Reforçou os pedidos para melhorias nas passagens
molhadas, uma perto do Rubens Rossato, registrando que semana passada esteve
visitando o local, com a Ver.ª Márcia, buracos que tem a tempo, e em conversa
com o Prefeito, se não resolver até final do ano, farão um mutirão. A outra
passagem, que liga Linha do Soturno a Rincão dos Fréos, também há tempos sem
melhorias, e segundo o Prefeito, assim que baixar as águas, farão a reparação.
Registrou a boa notícia, quando o Prefeito participou de reunião no CONDESUS e
foi informado que virá nove retroescavadeiras e uma hidráulica, para quem estiver
em dia com o CONDESUS, e atender os municípios da Quarta Colônia,
informando que conseguiram regularizar a conta atrasada. Parabenizou a
Administração pelo belo trabalho realizado no Balneário, com churrasqueiras
novas, banheiros reformados, cascalhamento, conserto dos buracos na barragem e
melhorias na iluminação, sendo que na próxima semana, farão as devidas
melhorias no camping. Convidou os colegas Vereadores, para participarem do
encontro com o Deputado Dionísio Marcon, do PT, na próxima sexta-feira, às dez
horas, na Linha do Soturno, onde irão debater problemas daquela comunidade,
principalmente a passagem molhada que liga a Rincão dos Fréos, pela importância
para as empresas instaladas e as diversas famílias que precisam se deslocar.
Informou que tem projeto na mão de Deputado em Brasília, que liga e dá suporte,
mas é bom que consigam mais recursos com Deputado do PT. Finalizando,
registrou ser favorável ao projeto de lei de autoria da colega Ver.ª Marcia.
Prosseguindo, fez uso da Tribuna o Ver. FERNANDO CASSOL. Cumprimentou
os presentes e parabenizou a comunidade Nossa Senhora da Saúde, pelo belo
jantar no último sábado. Também parabenizou as equipes campeãs no campeonato
do Municipal de Salão: Sub-10 do Guarani, Sub-15 do Nova-Palmense, livre do
Internacional de São Francisco, e 40 anos, em que foi técnico, com o ginásio
lotado, tendo uma boa arrecadação para o hospital, que deve ser valorizado.
Registrou que existe o aceno de que está chegando um raio X para o município.
Ressaltou estar feliz com a Ver.ª Marcia, por estar desempenhando e buscando
emenda para o município, colocando não defender sigla partidária e sim o
município. Registrou que, no dia de hoje, esteve em Nova Palma um assessor de
Deputado, para conversar e Sua Excelência foi direto e falou se não vir nada para
o município, não fará um passo ao Deputado. Frisou que nos quatro anos quer ser
um Vereador prestativo, pois a experiência chega com o tempo. Registrou já terem
concluído o alicerce e estão aguardando o suporte para colocação da antena de
telefone no Caemborá, destacando cobrar diariamente, onde o responsável já fez o
pedido do aparelho. Também no Caemborá, já foi feito metade da barragem, e
depois irá para Salete, frisando cobrar do Prefeito. Registrou que não participará
da ENESPREF, para prestigiar o Deputado Dionísio Marcon, na sexta-feira, em
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Linha do Soturno, em apoio a Ver.ª Marcia, pela importância, ocasião em que
poderá ver as dificuldades do Município e trazer algum recurso, convidando a
todos. Também se manifestou na Tribuna o Ver. RENI TAGLIAPIETRA.
Cumprimentou os presentes e parabenizou as equipes vencedoras no final do
Municipal de Nova Palma, na sexta-feira, onde participou como agente
desportista, evento importante para o futebol. Parabenizou o trabalho da turma de
arbitragem no campeonato, com pessoas daqui, sem custos para o município.
Também comentou sobre a audiência pública ocorrida em Vila Cruz, que tratou da
expansão do perímetro urbano daquela comunidade, iniciativa de um particular,
que tem interesse em fazer loteamento, e já se projetou as ruas para no futuro
outras pessoas poderem fazer, uma grande iniciativa, pedindo o apoio dos demais
colegas Vereadores na aprovação. Parabenizou o Conselho Tutelar pelo evento
realizado na semana passada, onde não pode se fazer presente, registrando Seu
apoio sempre que necessitarem. Também registrou ser favorável ao projeto de lei
da colega Vereadora Marcia, parabenizando a comunidade evangélica presente,
pela união e esforço. Finalizando o espaço, Ver. BETO PIOVESAN
cumprimentou os presentes e reportou-se ao projeto de lei da Ver. Marcia,
explicando que, por questão de tramitação interna, o projeto é recebido na Casa,
vai para as Comissões, que se reúne e faz a análise, emite parecer e vai para
votação. Frisou que o projeto terá Seu apoio, é testemunha do trabalho social feito
pelas igrejas evangélicas e percebe nas pessoas a mudança de comportamento na
sociedade, através da igreja, parabenizando a todos. Quanto aos pedidos da
Vereadora Marcia, muitos já haviam sido apresentados, sendo importante a
ratificação, espera que agora o Prefeito faça, como as melhorias na estrada de
acesso a comunidade do Santo Inácio, lembrando que foi na Administração
passada, que deram condições para chegarem com veículos até o centro daquela
comunidade, assim como é importante providenciar as faixas de segurança
elevada, para diminuir a velocidade e evitar sinistros na cidade. Também reforçou
o pedido de esclarecimentos quanto ao calçamento no Habitar Rigon, que está em
péssimas condições, para saber se a empresa já concluiu e vai entregar daquela
maneira, pois foi com recursos federais, que são difíceis de conseguir, face a
falcatrua em Brasília, onde o Presidente Temer usa as emendas como compra de
votos dos Deputados, para fugir das acusações e processos. Também lembrou dos
recursos das cheias, que conseguiram na Administração passada, totalizando
quatrocentos e quarenta e quatro mil reais, do Ministério da Integração, a fundo
perdido, para uma ponte no Caemborá, uma passagem molhada no Arroio Bugre e
outra no Rio Soturno, essa se não realizada no prazo, perderão o recurso, além das
dificuldades da estrada, com a lista aumentando cada vez mais, questionando se
realizado na Linha Gramado, e espera que a Ver.ª Marcia tenha mais sucesso no
acolhimento e execução dos pedidos. Ressaltou que o dinheiro gasto são emendas
do PP, PSB e PT, muitas conseguiram e não precisou ir a Brasília, bastava um
telefonema para Deputados do partido, quando a Presidente era a Dilma, tiraram
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ela e agora acontece coisa pior, onde hoje o Presidente Temer, tem como fiel
escudeiro o Deputado Perondi, que faz votos em Nova Palma, mas nada de
emendas dele e nem dos demais do Partido. No ESPAÇO DE LÍDERES fez uso da
Tribuna o Ver. RODRIGO SEVERO. Esclareceu o questionamento com relação ao
calçamento de Novo Paraíso, explicando que foi vistoriar e conversar com alguns
moradores, frisando que a empresa que ganhou a Licitação deve tocar a obra
sozinha, cabe a Prefeitura realizar a terraplanagem, com suas máquinas, a obra
está andando normalmente, tendo algumas dificuldades com relação ao solo e a
drenagem. Tem cobrado do Engenheiro, Prefeito e Secretário, que seja bem feita a
obra. Quanto ao calçamento na Linha Rigon, referiu que foi verificar e realmente
está ruim, mas a Empresa que executou o serviço já foi embora e entregou o
calçamento ao Município, cabendo a este somente reparar e conservar, destacando
que o tráfego de caminhões é intenso e quando se fazia um lado da rua passava um
caminhão de carga e já estragava, pois o chão não é firme. Referiu que na
Administração passada foi plantado um sonho em Nova Palma, de se construir um
anel rodoviário naquele local, mas que por enquanto é um sonho. Falou com o
Prefeito e o Secretário, que também estão preocupados em terminar a estrada na
Linha Três e Santo Inácio, após concluir em São Cristóvão, assim como a Linha
Gramado e outras, lembrando que o Município tem aproximadamente novecentos
quilômetros de estrada de chão, tem somente uma patrola funcionando e uma
retroescavadeira no Parque de Máquinas. Quanto às calçadas na Rua Osvaldo
Cruz, que foi cobrado, falou com o Prefeito, sendo informado que a Empresa que
realizou o serviço, recebeu somente pelas calçadas que fez. Colocou que o Estádio
Municipal está sendo reparado, pois no final de semana terá o Interseleções de
Juniores, dia quinze. Em seguida, se manifestou o Ver. BETO PIOVESAN.
Colocou que, quanto ao calçamento da Linha Habitar Rigon, é muito triste saber
que a Administração recebeu naquelas condições, lembrando ser um recurso
Deputado Heitor Schuch, do PSB, conseguido pelo Ex-Prefeito Adroaldo, que
demorou para chegar, e só assinou no final da Administração e aportou aos cofres
no início desse ano. Lembrou que, na campanha, os moradores diziam que o
calçamento não iria sair, dito pelo pessoal da oposição, mas justificavam que iria
sair sim, pois já possuíam o empenho da emenda parlamentar, só restou à
execução para esse ano, duvidando que o Prefeito Adroaldo permitiria que isso
acontecesse. Ressaltou que, em Novo Paraíso nunca se pensou em ter calçamento,
e vai ter, recursos conseguidos na Administração anterior, e se sabe que algumas
pessoas daquela comunidade estão carregando material com suas carretas
agrícolas e tratores, porque a empresa não está fazendo o que contratou,
questionando a cobrança e fiscalização. Quanto ao anel rodoviário, não é um
sonho e sim uma expectativa de muitas Administrações, mas falta vontade Política
do Prefeito eleito em buscar o recurso em Brasília, já que foi promessa de sua
campanha. Colocou que tomou conhecimento de que o veículo do Conselho
Tutelar está sendo usado pela Administração para outros serviços, que está apre06

sentando um pedido de informação a fim de que o se esclareça alguns
questionamentos, conforme proposição n.º 83, pois deveria ser exclusivo ao
Conselho Tutelar, um recurso conseguido com muito sacrifício pela
Administração passada e entregue esse ano, frisando ser papel do Vereador, além
de apresentar proposições e projetos, fiscalizar, juntamente com o Controle
Interno, Tribunal de Contas e Promotor, para não responderem por omissão.
Quanto às estradas já ouviu referir pelos Vereadores da situação que foram
patroladas três vezes, só que tem lugares que não é verdade, na Linha Gramado
por exemplo. Na ORDEM DO DIA não houve votação. No Espaço das
Explicações Pessoais manifestou-se a Ver.ª Marcia Mayer. Retornou a tribuna
para concluir Sua explanação sobre o Projeto que Institui o Dia Municipal do
Evangélico, dizendo que esteve participando da reunião do Poder Legislativo da
quarta colônia em Restinga Seca, onde estava presente o Secretário da Segurança,
Cezar Schirmer, que abordou vários assuntos sobre a Segurança, dentre os quais, a
construção de presídios e um dos requisitos, é a inclusão das Igrejas Evangélicas,
para tratamento dos apenados, devido à importância e resultado do trabalho.
Destacou que o Projeto, não haverá ônus para o município, pois todos os eventos
realizados pelas Igrejas terão o apoio do povo evangélico. Agradeceu o apoio de
todos os Vereadores ao Projeto, bem como dos irmãos presentes, frisando que é
Vereadora de todos os habitantes de Nova Palma, independente de sigla partidária.
Salientou ainda, que toda a ação de captação de recursos deve ser feita diretamente
com os Deputados em Brasília, para garantir a votação do orçamento em
dezembro e confirmada em fevereiro. Após, se manifestou o Ver. Paulo Uliana.
Dirigiu-se a Vereadora Marcia, dizendo que tem Seu apoio, bem como de Sua
Bancada, com relação ao projeto. Manifestou Sua preocupação, como
representante de Novo Paraíso, com relação ao calçamento, obra essa conquistada
pelo Vereador Tiago Facco, através do Deputado Heitor Schuch, frisando que
muitos gostariam de ter e não conseguiram e que estava acontecendo alguns erros,
mas cobrou a presença do Engenheiro, que foi acompanhado do Prefeito, e
tomadas providências e acredita que agora deu um toque de qualidade e está
saindo um belo calçamento. Com relação às estradas, reportou-se ao Ver. Beto,
dizendo que é um porta-voz de todos os Vereadores, mas não é um homem que
enrola, fala as claras, luta e cobra o Prefeito, quase mais que um opositor,
independente de partido que lhe pede, e está com a consciência tranquila e quer
que as coisas aconteçam. Quanto ao patrolamento do Gramado, justificou que não
foi feito, porque optaram de ir primeiro para Vila Cruz, mas logo será realizado o
trabalho, sabe das dificuldades com os maquinários, mas a cobrança é a mesma e a
Sua preocupação é ver os munícipes bem atendidos. A respeito de Emendas que
Seu partido deixa a desejar, frisou que são novos na Casa, mas que nos primeiros
dias que assumiu, contatou com os Deputados Geovani Feltes e o Fogaça, sendo
contemplado com uma Emenda de duzentos mil reais para o hospital, já
empenhado e aguardando liberação, para adquirir um Raio X, e segue contatando
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com os poucos Deputados honestos, que restam em Brasília, e lutando pelo
município. Continuando, Ver. Rodrigo Severo, pediu desculpa a população
presente, destacando que às vezes se tem uma Sessão debatida e calorosa, mas
sempre pensando no município e o importante é que as verdades sejam resolvidas
aqui. Parabenizou o Ver. Guingo, pela simplicidade e humildade de reconhecer
quando se faz um bom trabalho, motivando a administração. Quanto ao esporte,
disse que foram economizados, aproximadamente vinte mil reais, colocando a
arbitragem da Casa e voluntários, para o Campeonato Municipal, frisando que na
administração anterior foi optado em trazer juízes de fora. Quanto às obras,
referindo-se ao Vereador Beto, onde o mesmo disse que se fosse o Ex-Prefeito
Adroaldo, não teriam entregado o calçamento naquelas condições, mas perguntou
se a Sua administração era um exemplo, porque não conseguiram convencer o
povo, bem como, porque não fizeram a parte hidráulica antes do asfalto, frisando
que ficou bonito, parabenizando a administração, mas que em primeiro lugar devese corrigir a base, pois hoje está cheio de buracos, vazamentos e a preocupação da
administração agora, é preparar a base antes de fazer o asfalto na Rua Frederico
Librelotto, pedindo ao Vereador Beto que seja mais humilde, pois todos erram.
Quanto às emendas do PMDB, disse que os quatro Vereadores estão fazendo sua
parte, ligando para os gabinetes. Citou as duas emendas para o hospital, dos
Deputados Feltes e Osmar Terra, a retroescavadeira do Deputado Perondi e as
passagens molhadas da Linha do Soturno e da Felisberta, no valor de duzentos e
sessenta mil reais. Registrou ainda, que foi feito um pedido ao Presidente Busato,
para irem a Brasília, nos dias vinte e um e vinte e dois, para reforçar os pedidos de
liberação dos recursos ao município. Finalizando o espaço, fez uso da Tribuna o
Ver. Beto Piovesan. Inicialmente, pediu desculpas ao Vereador Paulo, dizendo
que não quis dizer que Sua Excelência estaria enrolando e sim à Administração,
frisando que se fosse o Líder da Bancada Governista, o entrosamento com os
demais seria melhor, destacando seu respeito e consideração ao mesmo. Frisou
que, antes da realização do asfalto, a CORSAN, realizou a escavação, para a
substituição da tubulação, que era muito antiga e condenada pela Saúde pública,
por modernas de PVC. Dirigiu-se ao Vereador Severo, dizendo que talvez não
venha com frequência a cidade, ou as pessoas que lhe passam as informações não
são fidedignas, e a substituição foi feita pela CORSAN e não pelo município ou
talvez que o Vereador esteja se referindo ao Saneamento básico, que para fazê-lo,
é necessário de aproximadamente dez milhões de reais. O asfalto realizado foi por
intermédio do Deputado Valdeci, no Governo Tarso, através da METROPLAN,
sendo um milhão de reais, mais um milhão do PAC, do Governo Dilma e,
aproximadamente, quatrocentos mil reais do Deputado José Otávio Germano.
Reforçou Seu agradecimento ao trabalho e esforço do Deputado Valdeci e seus
assessores, para conseguir esse dinheiro, destacando também a participação da
Vereadora Marcia e o desprendimento do administrador, com olhar para as
pequenas comunidades, onde, no Governo atual, não existe mais essa rubrica.
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Ressaltou ainda, que foram asfaltadas trinta e duas quadras na cidade, e hoje se
pode circular sem aqueles buracos. Citou ainda, que já chegou à verba do
Deputado José Otávio, no valor de quinhentos mil reais, para o asfalto, desde a
avenida até a entrada do Habitar Brasil, e espera que seja feito as faixas de
segurança elevadas. Frisou ainda que a virada em Nova Palma, desde dois mil e
treze, foi com muito trabalho, sacrifício e seriedade. Disse ainda, ficar muito triste,
pois muito do Seu comportamento é devido aos ditos antes dessa administração
assumir, de que não poderiam fazer as coisas por culpa do Prefeito Adroaldo, que
deixou dívidas e que a Sua bancada era contra a administração. Frisou ser o
contrário, pois querem o bem do município e ao mesmo tempo, que colocam os
recursos, querem que o serviço seja bem feito. Antes de encerrar, o Senhor
Presidente Ver. Odacir Busato registrou que participou do Evento do Conselho
Tutelar, destacando a importância do mesmo, com a participação do Promotor,
lembrando que foi Presidente do CPM e Conselho Escolar em Linha Base,
oportunidade que sempre ajudou, juntamente com o trabalho do Conselho Tutelar,
parabenizando-os. Colocou que esteve participando da reunião em Restinga Seca,
juntamente com os Vereadores Tiago, Neusa e Marcia, onde esteve presente o
Secretário Cesar Schirmer, e espera que o mesmo consiga colocar em prática a
ideia sobre Segurança Pública no Estado, especialmente com Câmera de vídeo
monitoramento nos municípios e o trabalho nos presídios. Comunicou que o
encontro dos Vereadores da Quarta Colônia será em Nova Palma, em data e local
a ser marcado, contando com a ajuda de todos. Dirigindo-se a Vereadora Marcia,
disse que a mesma terá Seu apoio, com relação ao Projeto apresentado, bem como
agradeceu a todos pela força e orações, dizendo que são procedimentos que muitos
já fizeram, mas que teve complicações, lembrando que em outra oportunidade em
que estava internado, recebeu a visita do Pastor Evangélico, ficando
impressionado com a facilidade de interpretação da Bíblia. Parabenizou a
Administração pelo belíssimo torneio, com encerramento na última sexta-feira,
bem como as equipes participantes, e espera que no torneio de quarta-feira, tenha
êxito onde será disputado o sub vinte. Finalizou dizendo que espera que venha os
recursos do Centro de Pesquisa Genealógica, pois o mesmo é referência não só em
Nova Palma, mas também no Brasil e exterior e declarou encerrado os trabalhos
da presente Sessão. Sala das Sessões, Nova Palma, 13 de novembro de 2017.

Ver.ª Neusa Rossato
1ª Secretária

Ver. Odacir Busato
Presidente
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