ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA DIA 14.08.2017
ATA Nº 22/2017
Aos quatorze dias do mês de agosto 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, Paulo Uliana, Reni Tagliapietra, Rodrigo Severo, Rudinei Maculan e
Tiago Facco. O Senhor Presidente declarou aberto os trabalhos, cumprimentou os
presentes e convidou o Suplente Rudinei Maculan, para apresentar a Mesa o
Diploma e a Declaração de Bens, e na sequência prestar o juramento, sendo
declarado empossado para o cargo de Vereador. Continuando, colocou em
apreciação a Ata n.º 21/2017, da Sessão Ordinária realizada dia sete de agosto de
dois mil e dezessete, aprovada por unanimidade. Em seguida, solicitou ao
Secretário em exercício, Ver. Paulo Uliana, que proferisse as leituras: Of. Gab.
Pref. n.º 181 – encaminhamento de resposta dos Pedidos de Informações das
Proposições n.ºs 43/2017 e 49/2017; CT-LLLB#A CO-02375/2017 Telefônica –
resposta do Pedido de Informações Proposição n.º 36/2017; Da Bancada do
Partido Socialista Brasileiro/PSB, indicando o Ver. Claudio Piovesan, Líder da
Bancada na Câmara de Vereadores. À Mesa, foram apresentados: Do Executivo
Municipal: Projeto de Lei n.º 21/2017: Altera os incisos I, II e III do Art. 4º da
Lei Municipal 1.647/2015, que altera os índices de pagamento do Prêmio de
Qualidade e Inovação – PMAQ/AB. Do Legislativo Municipal: Do Ver. Beto
Piovesan/PP: Proposição n.º 50/2017: Requerimento: Que o Legislativo
Municipal envie correspondência ao Exmo. Sr. Desembargador Dr. EDUARDO
UHLEIN, da 4ª Câmara Cível do TJRS, cumprimentando-o pela decisão proferida
no Agravo de Instrumento nº 70074599499. O Povo de Nova Palma, por maioria
esmagadora, sente-se aliviada com a aplicação da Lei. O resultado, a partir da
decisão, passa a ser visível por todos, com a sensação de que está se começando
fazer justiça. Não é possível vermos triunfar o erro em detrimento da correição e
do respeito aos preceitos legais. Também, que seja enviado cópia do Diploma do
Vice-Prefeito à época dos fatos. No ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE,
fez uso da Tribuna o Ver. RODRIGO SEVERO. Cumprimentou os presentes,
registrando a presença do Vice-Prefeito Valcenir e da Secretária de Saúde Eleni.
Deu as boas vindas ao colega Rudinei, colocando ser uma honra tê-lo ao seu lado
e Vereador do PMDB, parabenizando o mesmo, bem como seus familiares.
Registrou que conversou com o Sr. Prefeito, no dia de hoje, e foi informado que o
aparelho de telefone no Caemborá já está consertado, só falta a instalação pela
empresa que fez o conserto, mas querem um técnico de quem colocou o sinal de
telefone, sendo que a prefeitura já pagou o conserto. Informou que as três
retroescavadeiras estão realizando o serviço de horas-máquinas, pois logo chega o
plantio e estão com bastante horas pagas. As estradas estragaram com a última
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chuva, terão que iniciar novamente os serviços e a draga conseguiram levar até o
Caemborá, com ajuda de pessoas que se doaram sem cobrar, para arrumar o
problema de desvio do rio, mas com a chuvarada do final de semana, estragou o
quê haviam feito. Quanto ao concurso, colocou estarem preocupados sim, pois,
esta semana, foram afastados alguns funcionários e terão que montar novamente a
equipe, sendo que o concurso caducou e cabe à justiça fazer justiça, em breve
terão notícias e passar aos ouvintes. Reportou-se ao projeto que trata do PMAQ,
destacando que acorreu um erro, que é humano, e estão novamente encaminhando,
pedindo a autorização do Presidente que a Secretária Eleni explique o erro do
projeto, ficando para se estudar a necessidade da presença da mesma na próxima
sessão. Em seguida, se manifestou na Tribuna o Ver. CLAUDIO PIOVESAN.
Cumprimentou todos os presentes e também deu as boas vindas ao colega Rudinei.
Repassou o pedido da comunidade do Santo Inácio, para patrolamento da estrada
da vila, que está sem condições, e pediu a colocação de cargas de material no olho
de boi que se formou na estrada que liga o Bom Retiro ao Rincão Santo Antônio,
pois está dificultando a passagem, pedindo providência a Secretaria de Obras.
Com a presença da Secretária de Saúde, pediu que estude uma maneira de
simplificar a troca de receitas para medicamentos controlados, pois muitas pessoas
tentam agendar na sexta-feira e não conseguem mais ficha, acabam tendo que
pagar particular, frisando ser uma queixa principalmente da terceira idade.
Solicitou que a Câmara envie moção de pesar pelo passamento da Senhora
Adelina Vestena Marion, esposa do Senhor Leoni Marion, patroleiro do município
por mais de quarenta anos e mãe do colega Luiz Paulo, em reconhecimento ao
trabalho apresentado ao município. Atendendo um pedido de colegas Servidores,
solicitou que o Prefeito estude uma reposição no valor do vale-alimentação dos
Servidores. Após, manifestou-se na Tribuna o Ver. TIAGO FACCO.
Cumprimentou a todos, deu as boas vindas ao Ver. Rudinei, parabenizando a
família e desejando que faça um bom trabalho. Também cumprimentou o Ver.
Paulo, destacando que foi bem no primeiro dia como Secretário. Registrou
também ter recebido ligação de pessoas do Santo Inácio, que cobraram o
patrolamento da estrada na vila, reforçando a realização do mesmo. Lembrou que
a Administração passada reabriu aquele trecho, possibilitando que o transporte
chegue até as casas, sendo importante valorizar a comunidade Quilombola.
Também ratificou o pedido de patrolamento, com cascalhamento, na estrada da
Linha dos Cocco, Novo Paraíso, bem como o acesso as residências dos Senhores
Raul Garlet e Moises Ferreira, que investiram na produção de leite, e necessitam
fazer a retirada da produção. Pediu que seja recuperada a placa em Novo Paraíso,
no entroncamento para Vila Cruz e saída para São Francisco, pois está bastante
danificada e enferrujada, tendo as pessoas de fora que pedir informações. Colocou
ter sido informado que a caminhonete do Programa Dissemina não está mais no
município, pois foi devolvida por que o município desistiu do programa. Ficou
chateado, pois fez o treinamento do programa, que desengavetou na
Administração passada, mas em dois mil e quinze não veio mais as doses de
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sêmen. Destacou que outros municípios continuam com o programa, ocupando o
veículo para o fomento e atendimento clínico, o que poderia acontecer aqui
também, principalmente nas visitas veterinárias. Solicitou que se justifique o
porquê da desistência do programa, ratificando ser um defensor da Agricultura.
Continuando, fez uso da Tribuna o Ver. RUDINEI MACULAN. Saudou a todos
e agradeceu a oportunidade de assumir a Vereança, pedindo aos mais experientes
que lhe ajudem nas dúvidas. Quer ser parceiro dos colegas e ajudar para o bem da
Administração Municipal. Elogiou a festa de Novo Paraíso, ocorrida no dia de
ontem, destacando que estava bem organizada. Agradeceu seus eleitores pelos
duzentos e quatorze votos, se colocando à disposição de todos para ajudar.
Prosseguindo, fez uso da Tribuna o Ver. FERNANDO CASSOL. Saudou os
presentes e se colocou a disposição dos servidores municipais. Parabenizou o
colega Ver. Rudinei, por quem tem um carinho muito grande, e sua família,
desejando que faça um bom trabalho e agradeceu a presença do Vice-Prefeito.
Também agradeceu a comunidade do Caemborá, pela bela festa realizada no
sábado, com grande participação. Agradeceu a Administração e funcionários, por
atender seu pedido na Linha Santi, com a colação de tubulação em metro.
Solicitou ao Líder do Governo que leve o pedido de melhorias no trecho da
estrada de Linha Três, um pedido do leiteiro Nico Marion, próximo ao Sr. Cirilo
Garlet, bem como providencie cargas de cascalho, próximo ao Sr. Milvo
Stefanello, em Vila Cruz, que está com dificuldades de sair de sua propriedade.
Destacou que seu sistema é rígido, curto, grosso e claro, mas humilde e respeita
que o colega Claudio tenha se sentido magoado com algumas de suas colocações,
pedindo desculpas. Frisou que sempre que o povo pedir irá nomear, pois quer
fazer um trabalho para todos e não viu nada de mal. Destacou que tem cobrado o
Prefeito e Vice, pois quer uma Administração tranquila e sair, após os quatro anos,
de cabeça erguida, limpa e com um bom trabalho, para não prejudicar o povo,
colocando-se a disposição. Também fez uso da Tribuna o Ver. BETO
PIOVESAN. Cumprimentou todos os presentes e congratulou-se com o Ver.
Rudinei e o Ver. Paulo, que apesar das dificuldades na vida, conseguiu transmitir
o que se precisa no cargo de Secretário da Mesa. Ouviu o Líder do Governo falar
sobre o projeto de lei que trata da alteração da Lei dos valores do PMAQ,
lembrando que o projeto já passou na Câmara e foi votado, mas chama atenção,
que desde o início do ano, se percebe vários erros e agora mais um de digitação,
não é possível que ainda aconteça. Também falou sobre o concurso público,
destacando que nunca aconteceu na história da região, Nova Palma é pioneira em
fraude em concurso público, mas a comunidade não sabe e nem saberá, por que
não tem acesso a todas às informações, por que a Rádio local não divulga tudo que
interessa, lembrando a cassação do Prefeito a época, as entrevistas com
Advogados e Desembargadores, para dizer que foram absolvidos, cobrando da
Rádio local a manifestação do Desembargador que deferiu o afastamento dos
Servidores, pessoas estas que não tem nada contra, mas que foram pegas numa
investigação grandiosa do Ministério Público. Esclareceu que o aguardo do Líder
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do Governo para se manifestar é sobre a decisão no agravo interno que o
município fez, basta acessar o site, onde foram breves, um dia depois de afastados
já fizeram o recurso. Cobrou a mesma brevidade na questão da Usina, prometida
em campanha de que buscariam os recursos. Sabe-se que o concurso de dois mil e
onze caducou, não tem como nomear os seguintes, mas quer ver o que vai
acontecer, quando os Desembargadores julgarem, em última instância, com os
demais que fizeram o concurso e nomeados, que poderão ser prejudicados, basta
olhar processos similares no Tribunal de Justiça, e ver o que aconteceu com quem
participou da fraude e também os inocentes. Justificou Seu requerimento para
envio de correspondência ao Desembargador, que proferiu o despacho e também
enviar a cópia do diploma do Vice-Prefeito à época, pois precisam saber que
estava junto e agora é o Prefeito, que ficou surpreso com a suspensão dos
servidores. Lembrou que desde o ano passado já falavam o que aconteceria,
deviam se precaver. A correspondência será para conhecimento dos que irão julgar
a fraude. Lembrou que, quando foi Vice-Prefeito, tinha duas opções e optou por se
inteirar dos fatos e participar da Administração, para ajudar e acompanhar tudo,
por que é responsável tanto quanto o Prefeito. Destacou que tem procurado
contribuir com o município, já trouxeram tantas coisas materiais, obras, recursos e
emendas e agora se sente útil, fazendo com que as pessoas saibam o que está
acontecendo, pois tudo é público. Finalizando o espaço, Ver. PAULO ULIANA
saudou os presentes e deu as boas vindas ao colega Rudinei, se colocando à
disposição do mesmo. Solidarizou-se e registrou seus sentimentos pelo
falecimento da mãe do servidor Chico, bem como do tio do Ver. Rodrigo, na
semana que passou, desejando força às famílias. Quanto à preocupação dos
Vereadores com a manutenção das estradas, destacou que os trabalhos com horas
máquinas continuam, se tem um planejamento e, no dia de hoje, conversou com o
Secretário de Obras, sobre o problema na estrada da Linha dos Cocco, Novo
Paraíso, que estava carente de roçada, mas já concluída, o quê facilitará o
patrolamento assim que possível. Frisou estarem atentos as necessidades do
interior e agradeceu, em nome do Conselho, as pessoas que participaram na festa,
em Novo Paraíso, no dia de ontem. No ESPAÇO DE LÍDERES não houve
inscritos. Na ORDEM DO DIA foi apreciado o Projeto de Lei do Executivo n.º
17/2017, sendo rejeitado por cinco votos contrários, dos Vereadores Beto
Piovesan, Reni Tagliapietra, Claudio Piovesan, Tiago Facco e Odacir Busato, e
quatro favoráveis. Na ocasião, Ver. Beto Piovesan registrou terem sido favoráveis
a tramitação do projeto no relatório das Comissões, por ser legal, mas no mérito
foram contrários, pelo motivo dos três servidores terem sido atendidos com FG e
mais categorias reivindicarem aumento. No desempate, o Sr. Presidente justiçou
ser contrário, pois recebeu muitas ligações de funcionários, cobrando se dessem o
aumento para uns, que fosse dado para os demais também. No Espaço das
Explicações Pessoais manifestou-se o Ver. Tiago Facco. Referiu-se as
colocações do Ver. Paulo, com relação às estradas, destacando que é muito
importante o planejamento, mas as prioridades e organização devem estar juntos,
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para evitar grandes deslocamentos, gerando economia e também ver a questão dos
produtores para não serem prejudicados na retirada da safra de grãos ou de leite.
Reforçou uma atenção especial ao Santo Inácio, por ser uma comunidade
Quilombola. Registrou que, a partir de hoje, o Ver. Claudio passa ser o Líder da
Bancada, pois Sua Excelência foi eleito Presidente do Partido Socialista
Brasileiro, desejando-o sucesso. Com relação à proposição nº 49/2017,
apresentada na Sessão passada, solicitando cópia de todos os Decretos, Portarias e
Ordens de Serviço publicadas e a resposta que recebeu, foi de que estão em local
adequado, portanto públicas e estão à disposição de qualquer cidadão, que delas
queira extrair cópias. Frisou que já sabia, mas, por várias vezes, solicitou cópias de
relatórios e teve que fazer ofício ao Secretário ou Prefeito para ter acesso, mas que
a partir de agora vai pedir cópia mensalmente e desempenhar seu papel. Justificou
seu voto contrário ao Projeto de Lei nº 17, dizendo que fez uma avaliação
criteriosa, foi procurado por pessoas que também reivindicam esta situação, bem
como estudo e acordo realizado com seus colegas. Antes de encerrar, o Presidente
Ver. Odacir Busato registrou a alegria de ter o Ver. Paulo secretariando os
trabalhos da Casa, dizendo que o mesmo tem condições e que fará um bom
trabalho. Parabenizou o Ver. Rudinei por ter assumido a Vereança, bem como seus
pais, e espera que pegue gosto e assuma mais vezes. Frisou que a juventude deve
aparecer mais na política, destacando a dificuldade de encontrar jovens que
assumam esse papel. Registrou que a Comunidade do Caemborá está
reivindicando o conserto da estrada do outro lado do rio, que devido à enchente
está bastante precária, solicitando ao Ver. Rodrigo que leve a necessidade a
Secretaria de Obras, bem como, a da comunidade do Santo Inácio, que devido as
suas atividades e a padaria lá existente, necessitam que arrumem as estradas.
Registrou ainda que esteve em Faxinal do Soturno, no dia onze de agosto,
participando da reunião sobre Segurança Pública, com o Secretário Cézar
Schirmer, e o mesmo destacou que este foi um pedido feito por ocasião da Marcha
dos Vereadores a Porto Alegre e também participou da Votação das prioridades da
Consulta Popular, em Santa Maria, e quase todos os municípios escolheram a
Segurança Pública, que foi à vencedora. Na reunião, o Secretário informou que foi
destinado um milhão e duzentos mil reais, para ser aplicado somente na compra de
carros, mas, devido à reivindicação dos municípios, serão colocadas câmeras,
interligando os municípios da região, para maior agilidade e segurança da
população. Com relação ao pedido do Ver. Rodrigo, referente ao Projeto do
PMAQ, informou que o mesmo será encaminhado para as Comissões e se houver
necessidade, será convocada a Secretária de Saúde, para demais esclarecimentos.
Concluindo, agradeceu a presença de todos e declarou encerrado os trabalhos da
presente Sessão. Sala das Sessões, Nova Palma, 14 de agosto de 2017.

Ver. Paulo Uliana
2º Secretário

Ver. Odacir Busato
Presidente
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