ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA DIA 15.05.2017
ATA Nº 12/2017
Aos quinze dias do mês de maio 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, registrando a presença da Comissão Organizadora da Expofeira de São
Francisco e de representantes da comunidade do Santo Inácio. Em seguida,
colocou em apreciação a Ata n.º 11/2017, da Sessão Ordinária realizada dia oito
de maio de dois mil e dezessete, aprovada por unanimidade. Em seguida, solicitou
a 1ª Secretária Ver.ª Neusa Rossato, que proferisse a leitura das correspondências:
Of. Gab. Prefeito n.º 106/2017 – Balancete das receitas e despesas do mês de abril;
Of. Gab. Prefeito n.º 109/2017 – Respostas dos Pedidos de Informações das
Proposições n.º 28, 29 e 32/2017 e informações solicitadas referente ao Projeto de
Lei n.º 13/2017; Of. n.º 036/2017 – GP – correspondência encaminhada para a
Telefonia Brasil S/A, solicitando melhorias no sinal de internet no município; Of.
n.º 037/2017 – GP – correspondência encaminhada ao BANRISUL, solicitando
providências, com relação ao auto atendimento da Agência Bancária da cidade;
Convite de Audiência Pública, para demonstração do cumprimento das Metas
Fiscais – 1º Quadrimestre 2017. À Mesa, foram apresentados: Do Legislativo
Municipal: Do Ver. Reni Tagliapietra: Proposição n.º 33/2017: Pedido de
Providências: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente,
providencie o cercamento, com tela, da pracinha de brinquedos, na Praça da
comunidade de Vila Cruz, bem como a manutenção e reparos dos sanitários da
mesma. e Proposição n.º 34/2017: Pedido de Providências: Que o Executivo
Municipal, através da Secretaria competente, providencie reparos no calçamento
da rampa de acesso a balança rodoviária, instalada na comunidade de Vila Cruz,
bem como a colocação de uma proteção no lado onde ficam os equipamentos de
pesagem. Dos Vereadores da Bancada da Coligação Nova Palma Avança com
União e Experiência - PP/PT/PSB: Proposição n.º 35/2017: Indicação: Que o
Executivo Municipal providencie o cadastramento, junto ao Sistema de Convênios
- SICONV, de um recurso para construção de uma sede, para a Associação dos
Artesãos de Nova Palma. De Todos os Vereadores: Moção n.º 03/2017: Moção
de Pesar: Aos familiares da Sr.ª Nelia Rosa Manfio Busato, pelo seu falecimento,
ocorrido dia 14 de maio, em Santa Maria. No ESPAÇO DO GRANDE
EXPEDIENTE, fez uso da Tribuna o Sr. NELSON LUIZ PICCIN, Presidente
da Comissão Organizadora da IX Expofeira Colonial de São Francisco. Com a
palavra, saudou a todos e registrou a satisfação de estar na Casa, para colocar
01

como será realizada a Feria na comunidade de São Francisco, de oito a dez de
setembro deste ano, contando com o apoio da Câmara, como entidade parceira,
como foi em outras. Agradeceu as pessoas da Comissão presentes, lembrando que
a comunidade se propôs a fazer a mostra da terneira, e com o passar do tempo
cresceu e resolveram transformar em expofeira, buscando entidades do município
e região. Pediu aos Vereadores para ajudarem a mobilizar as empresas do
município a participarem e exporem seus produtos. Pediu o apoio da Casa, com
valores financeiros, se possível e colocou estarem estão planejando um baile de
pré-abertura, no dia seis de setembro, véspera de feriado, com o cover do Safadão,
e após, Bruno e Alan. A abertura oficial será dia oito, com as autoridades, pedindo
aos Vereadores para convidar os Deputados de seus partidos, para conhecerem a
região e ver o quê está se desenvolvendo, na agricultura familiar e empresarial,
pois é uma feira oficial, que representa o município, organizada pela comunidade
a cada dois anos. Também estão planejando, neste dia, convidar os talentos do
município e região e trazer o Thomas Machado, vencedor do The Voice Kids, se
tiverem bom patrocínio. No sábado, dia nove, terão a mostra da terneira, almoço,
jantar italiano e um show dançante, com o Grupo Garotos. Domingo, dia nove,
terão a missa, após almoço e a tarde Cross Country. Apresentou a previsão de
gastos com a realização da feira, totalizando oitenta e seis mil e setecentos reais,
deixando cópia do documento. Reforçou o apoio dos Vereadores em disponibilizar
recursos, registrando que a Administração ficou de dar retorno do valor que vai
auxiliar, bem como as entidades parcerias. Colocou que o Presidente Odacir
também faz parte da Comissão Organizadora, e se colocou a disposição para
questionamentos. Ver. Beto Piovesan questionou como está a expectativa de
participação de expositores e apoio do Executivo e Legislativo. Respondendo, Sr.
Nelson colocou já ter lista de espera para estandes, destacando que deram
prioridade aos que expuseram na feira anterior, tendo certeza que irá superar as
expectativas, mesmo com crise. Frisou que, nas últimas quatro edições, receberam
o apoio financeiro de ambos os poderes e agradeceu o espaço concedido pela
Casa. Na oportunidade, o Presidente Odacir registrou que a feira foi oficializada
por esta Casa há alguns anos, e tem certeza que estarão presentes e ajudando
financeiramente, e espera que o Executivo também colabore. Agradeceu a
presença do Sr. Nelson e demais acompanhantes. Em seguida, se manifestou a
Ver.ª NEUSA ROSSATO. Cumprimentou os presentes e referiu-se a Expofeira,
destacando que será um sucesso como as outras, colocando que procurará
colaborar convidando algum Deputado para se fazer presente. Parabenizou toda a
equipe da Secretaria da Saúde, pela realização do Primeiro Simpósio da Saúde, de
nove a onze deste mês, colocando ter ficado feliz no dia que participou, pois foi
muito bom. Registrou que a Feira da Solidariedade, da Ação Social Paroquial, se
realizará de terça a quinta-feira desta semana, um trabalho voluntário de algumas
mulheres, colocando que sempre que pode participa. Registrou que esteve dia
doze, em Faxinal do Soturno, na Audiência Pública desenvolvida pelo Deputado
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Valdeci, sobre a suspenção da patrulha intermunicipal da Brigada Militar, e nas
colocações tudo se resume a falta de recursos financeiro do Estado, para o
combate à criminalidade. Questionou o porquê esta falta de recursos financeiros,
considerando ser por causa da corrupção e por políticas públicas, com medidas
pensando na próxima eleição. Reportou-se as correspondências encaminhadas pela
Casa, lidas no expediente, indicação de Sua Excelência, uma ao BANRISUL, com
a preocupação de não ter mais autoatendimento no domingo, registrando que falou
com o Gerente e o mesmo solicitou correspondência, que será encaminhada a
direção geral. A outra que trata do pedido para melhorias no sinal de internet,
destacou ser um pedido de muitas pessoas, que será enviado juntamente com a
CAMNPAL e Executivo, para ver se sensibilizam e melhoram o sinal de internet
no município, pois somos um dos três que ainda não tem 3G. Registrou ser
favorável ao projeto de lei do Executivo n.º 14, que trata da incrementação de
ICMS, para o município, e assim o Executivo pode realizar serviços com maior
qualidade para população. Após, se manifestou na Tribuna o Ver. PAULO
ULIANA. Cumprimentou todos os presentes e registrou seus sentimentos ao
Presidente Odacir, pelo falecimento de sua tia, pessoa que tinham grande amizade.
Registrou ter entrado em contato com o Sr. Gilson, da Secretaria de Obras, para
que não deixem trechos de entradas sem manutenção, existe grande demanda, mas
na medida do possível fazem o quê solicitado. Registrou seu apoio a Feria de São
Francisco, destacando que também ajudará na divulgação e entrará em contato
com Deputados, como líder da Bancada do PMDB, embora existam dificuldades,
a comunidade de São Francisco merece o apoio. Agradeceu todos os colegas, pelo
clima de paz e união na Casa, dizendo que o debate existe e é preciso
compreensão dos Vereadores. Lembrou que existem emendas de colegas, do ano
passado, que precisam ficar atentos para que cheguem até o município. Que
possam se cumprimentar e dar exemplo de harmonia, sempre olhando para o
crescimento do município. Continuando, fez uso da Tribuna o Ver. RODRIGO
SEVERO. Cumprimentou a todos e registrou que sempre participou da feira em
São Francisco, realmente dá retorno para quem participa, e como líder conversou
com o Prefeito, sobre o repasse para essa feira, o mesmo passou as dificuldades
financeiras, mas irão ajudar e os Vereadores também serão parceiros, pela
importância ao município e região, convocando as empresas a participarem.
Registrou seus sentimentos pelo falecimento da tia do Presidente Odacir. Com
relação ao projeto, que concede anistia aos devedores do município, justificou ser
para tentar trazer recursos e ajudar as comunidades, colocando que o mesmo ficará
em estudo, para ser melhorado, assim como o projeto de lei n.º 14, que não estava
completo. Com relação ao convênio com o Hospital, após muitas cobranças, foi
renovado com aumento de vinte e cinco por cento, totalizando cinquenta mil reais
mensais, e será somente urgência e emergência. Reforçou o convite para todos
participarem do jantar do EJA, na sexta-feira. Com relação à calçada, cobrada
pelo Ver. Claudio, destacou que o proprietário que invadiu, será notificado, e terá
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que corrigir o solo e a calçada será construída até o fim. Quanto à pintura das
faixas de pedestres, também está sendo feito um projeto com o engenheiro, para
licitação e logo fazer as correções, a fim de evitar acidentes. Agradeceu a presença
de todos, destacando que são parceiros dos eventos realizados no município e irão
atrás de Deputados sim, aqueles que se comprometam e cumpram a palavra com o
município. Também fez uso da Tribuna o Ver. FERNANDO CASSOL. Saudou a
todos e solicitou ao Executivo, que solucione o problema em uma boca de lobo,
próxima a residência do Sr. José Carlos Portela, na rua acima do ginásio, que está
com a grade quebrada e como ao lado tem uma lixeira, os animais esparramam o
lixo e acaba se acumulando no local, causando mau cheiro. Também solicitou a
reabertura da estrada, que vai até o Sr. José Rossato, em São Francisco, pois é
muito estreita, e a colocação de uma placa na Linha Um, identificando quem vai
para Júlio de Castilhos e Salete, para melhor localização. Ressaltou que a
comunidade de São Francisco terá seu apoio, pela importância da Feira, assim
como o apoio do Executivo e demais Vereadores, considerando importante a vinda
dos Deputados, pois assim poderão ver o que falta de asfalto no trecho até São
Francisco, Deputados esses que merecem o voto, frisando que não apoiará
Deputado que não traga nada para o município, independente de partido, pois
precisam pensar no crescimento do município. Na oportunidade, o Presidente
Odacir colocou que, quanto aos pedidos, se tem na Secretaria de Obras, um
responsável pela cidade, que deveria percorrer e analisar os fatos e destacou haver
muitas reclamações pela falta de placas de trânsito, uma obrigação da
Administração que assume, analisar o que está faltando. Prosseguindo, fez uso da
Tribuna o Ver. RENI TAGLIAPIETRA. Saudou a todos e justificou seus
pedidos de providências para a comunidade de Vila Cruz, colocando a importância
da realização dos mesmos. Registrou seu total apoio a realização da Feira em São
Francisco, que cada vez mais tem se multiplicado e é muito bem organizada. Com
relação ao pedido para recursos junto ao SICONV, para construção de uma sede
para as artesãs, um pedido da Bancada, frisou ser uma associação importante, que
divulga o município e faz um trabalho muito bonito, registrando seu apoio.
Também se manifestou o Ver. BETO PIOVESAN. Cumprimentou todos os
presentes e registrou ter acompanhado a aflição das pessoas que desenvolvem o
artesanato, por não terem uma sede própria, para exporem seus produtos, lendo
alguns objetivos do Estatuto da Associação das Artesãs. Destacou que já
avançaram em tantas áreas, agora essa entidade merece atenção e junto ao
Governo Federal, conseguir um cadastramento, no SICONV, pois sabe-se que o
município não tem recursos para isso. Foi desta forma que conseguiram milhões
de reais para o município, e terão o prazer de votar em alguns Deputados, que
conseguiram emendas, lamentando que o PMDB faz muitos anos que não traz uma
emenda, logo não merecem o voto. Concorda com o Ver. Paulo que tenham
harmonia, mas precisam de independência, tanto do Executivo com Legislativo,
como da Bancada, ratificando que o povo inteligentemente não deu a maioria ao
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Executivo, assim existe um equilíbrio verdadeiro, do contrário seria uma patrola,
pois passaria todos os projetos. Frisou que não impedem o Executivo de trabalhar,
nunca votaram um projeto contra, apenas já mandaram de volta, por levantar
questão que tratavam de forma discriminada as pessoas, como a isenção total de
juros e multas aos devedores. Também não são culpados por não fazerem as coisas
por terem ficado devendo milhões, o que é mentira, frisando estar na hora do exprefeito Adroaldo ir para a rádio dizer como entregou a situação financeira do
município, sendo apenas cento e setenta e três mil reais, porque precisaram
comprar uma caminhonete e equipamentos, para fechar o percentual da educação.
A feira merece recursos, pois é uma comunidade exemplo de organização e
mobilização. Destacou que acompanha a comunidade do Santo Inácio há trinta
anos, sabe das dificuldades enfrentadas, bem como a construção das vinte e quatro
casas, até hoje não concluídas pela CRENOR, lembrando que ajudaram a concluir
algumas, e agora o atual Prefeito deve exigir a conclusão, por parte da empresa.
Citou algumas obras da Administração passada, realizadas na comunidade, como a
construção da ponte de madeira, o posto de saúde em fase de conclusão, ampliação
da escola e a construção do ginásio de esportes, com a participação do Deputado
Pimenta. Na questão da água, lembrou que deixaram assinatura de repasse da
CORSAN, para tubos, hidrantes e reservatório, reivindicação que a comunidade
deve estar atenta para não ficarem noventa dias sem água, como já aconteceu,
quando de uma reunião ninguém do Executivo se fez presente, e o atual Prefeito
era vice-Prefeito. Lembrou que, ao assumirem a Administração, no Santo Inácio
não era possível chegar até a comunidade de ônibus, carregavam as compras em
carrinho de mão e nas costas, sendo feito a reabertura da estrada até a sede, e hoje
reclamam a conservação da mesma. Finalizando o espaço, Ver. TIAGO FACCO
saudou todos os presentes e se solidarizou a família do Sr. Odacir Busato, pelo
falecimento da Sr.ª Nelia Busato. Com relação ao pedido de concerto da boca de
lobo do Ver. Fernando, destacou que seu pedido está na frente, feito há uma
semana, quando pediu para arrumar a grade da boca de lobo, em frente ao Sicredi.
Colocou ter sido procurado por moradores da comunidade da Salete, onde tem
uma passagem molhada, com um buraco, causado por enchente, lembrando que
conseguiram, através do Ministério da Integração Nacional, um recurso para ser
refeita, o dinheiro está na conta do município, mas não iniciada, pedindo que a
Secretaria de Obras providencie um caçambada de terra, para possibilitar a
passagem dos agricultores, até a realização da obra. Agradeceu a Secretaria de
Obras, que atendeu seu pedido para melhorias na entrada da propriedade do Sr.
Valdomiro Trindade, em Novo Paraíso, mas ficou para traz mais umas dez
entradas, logo terão que voltar. Reforçou que se realize o patrolamento nas
entradas de propriedades e nas estradas gerais, onde já existem trechos precários.
Colocou que solicitará a relação das horas-máquinas realizadas, sugerindo que seja
revisto a forma como as comunidades são atendidas, para não precisar voltar até a
mesma localidade. Comentou ser época da vacinação da brucelose, e ao procurar o
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veterinário responsável, onde a Prefeitura sempre ajudava com carro e
funcionário, mas ele informou que dia primeiro de abril esteve na Prefeitura, falou
com o Vice-Prefeito da possibilidade, mas até dez de maio não teve resposta,
então contratou um carro particular e a Prefeitura vai ajudar com uma pessoa.
Lembrou que se têm o carro do Dissemina, que é um programa para inseminação
no município, mas faltou o sêmen, carro este que poderia ser usado, para se tornar
mais barato para os agricultores, lamentando que a Secretaria da Agricultura se
resume em horas-máquinas. Feliz em ver a organização da feira de São Francisco,
destacando ser solidário, se colocando a disposição, se atrevendo a dizer que a
feira logo se tornará maior que a de Faxinal do Soturno, desejando sucesso. No
ESPAÇO DE LÍDERES manifestou-se o Ver. RODRIGO SEVERO. Colocou que o
Prefeito encontra-se em Brasília, tentando trazer uma retroescavadeira para o
Município. Atendendo solicitação do Prefeito, lembrou ao Presidente da Câmara,
que foi feito um acordo entre eles para, que a Câmara recebesse o valor integral do
duodécimo no mês de janeiro e depois seria repassado pelo Executivo somente o
quê a Câmara necessita para as despesas, a fim de que o Prefeito possa usar onde
necessário. No entanto, o Prefeito recebeu um pedido a fim de que repasse o valor
integral, questionando ao Senhor Presidente se há necessidade de ser repassado os
sessenta e um mil reais mensalmente para a Câmara de Vereadores, sendo que no
mês de fevereiro foi ocupado cinquenta e dois mil reais, março foi quarenta e seis
mil reais, abril sendo quarenta e oito mil reais e nesse último, foi pedido o repasse
de noventa e oito mil reais para a Câmara, totalizando trinta e sete mil reais a
mais, dinheiro que poderia ser investido pelo Executivo em outras necessidade,
sendo que no final do ano o dinheiro terá que voltar ao Executivo. Colocou que a
Prefeitura banca com a Faxineira, a Contabilidade e o departamento de pessoal,
que deveria ser pago pela Câmara de Vereadores. Referiu que o Prefeito foi
bastante criticado por não comparecer na abertura da Expofax em Faxinal,
registrando que o mesmo já havia se explicado com o Prefeito de lá, o porquê de
sua ausência. Explicou que o Prefeito tinha uma reunião em Caemborá e não pode
se fazer presente na abertura da Feira. Respondendo ao Vereador Tiago, colocou
que o Executivo realizou o patrolamento nas estradas do interior, mas ainda não
fizeram as entradas, que serão feitas. Na oportunidade, o Sr. ODACIR JOSÉ
BUSATO, a fim de esclarecer a questão dos valores do orçamento destinado ao
Legislativo, colocou que ao iniciar sua gestão, a Contabilidade lhe questionou
acerca do repasse dos valores se seria o integral prescrito na Lei Orçamentária ou
somente para suprir as despesas, que na oportunidade colocou que iria analisar a
questão. No encontro com a UVERGS, na Câmara de Vereadores de Faxinal do
Soturno, o Presidente da Entidade colocou que o repasse do duodécimo deve ser
na data certa e integral, um direito do Legislativo e dever do Executivo. Frisou que
os Vereadores da situação são conhecedores, através da audiência pública
realizada por essa Casa, quando a servidora do Executivo esclareceu que na LDO
e LOA para dois mil e dezessete, foi fixado um valor em torno de dois ponto oito
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por cento para o Legislativo, colocando que o mesmo teve de efetuar repasse de
cem mil no último mês em razão de que nos meses anteriores havia feito um
repasse a menor do previsto, que é bem menos que sete por cento, lembrando que
outros Municípios recebem na integralidade, para não serem apontados, nem
recair em renúncia de receita. Finalizou afirmando que, ao final do ano, se sobrar
vão decidir o destino dos valores. Em seguida, fez uso da Tribuna o Ver. BETO
PIOVESAN. Também se referiu à questão do duodécimo, que é o recurso da
Câmara de Vereadores, e são parcelas mensais que vem para ser administrada pelo
Presidente, está em Lei e é obrigatório o repasse, se o Executivo deixar de efetuar
irão entrar na Justiça. Frisou que deixar de pagar é uma transgressão, um ilícito
penal e aduziu que deixar de receber, consoante colocado pelo Presidente, é abrir
mão de receita e que igualmente é uma transgressão penal. Afirmou que Câmara
foi muito comedida em aceitar na Lei Orçamentária um valor baixo a fim de
satisfazer suas necessidades, considerando irrisória a diferença mensal, pois o
valor é uma folga ao Legislativo a fim de que os Vereadores possam participar de
cursos, receber suas diárias, também para ressarcir despesas, afirmando que o
Legislativo não possui gastos supérfluos. Colocou que o Prefeito não foi na
Abertura da Expofax, sendo que se tratava de um evento regional, importante para
a Quarta Colônia e que estava faltando só o Prefeito desse Município, não sendo a
primeira vez que falta a um evento, lembrando que em outra oportunidade o Reitor
da Universidade de Santa Maria convidou a todos, mas também não se fez
presente. O Sr. Prefeito deve se dar conta que não é só uma festa e sim uma
Integração Regional, lembrando que na Administração anterior, em que era o vicePrefeito, eram sistemáticos, se o Prefeito Adroaldo estava impossibilitado de
comparecer, de imediato convocava o Vice-Prefeito, a fim de representar o
Município, onde é para isso que serve o Vice Prefeito, trabalhar, não somente
fazer parte da folha de pagamento. Lembrou ainda que tinha uma sala ao lado do
Gabinete do Prefeito em que trabalhava, enquanto o atual Vice está na Multirural
trabalhando, e terá que se explicar. Afirmou que a oposição não votou nenhum
projeto contra, e que a Administração atual não pode inventar esse pretexto que
não está conseguindo trabalhar. Afirmou que não atrapalham, somente fiscalizam,
e o dinheiro destinado ao Executivo, que gastem como quiserem, mas o
duodécimo destinado ao Legislativo, não se pode mexer. Referiu que a atual
Administração reclama que deixaram cento e setenta e três mil reais de débitos, do
livre, que isso nem é débito, frente aos recursos que conseguiram, pedindo que
parem de culpar a oposição por não estarem conseguindo administrar. Colocou
que o Projeto de Lei que ficou para votar na próxima semana é o que se trata dos
cem por cento de anistia dos juros e multas na negociação dos débitos tributários,
privilegiando o devedor, que o referido projeto anteriormente havia sido retirado
de pauta a pedido do Executivo e retornou no mesmo teor, acrescentando apenas o
parcelamento em cinco vezes, com anistia de setenta por cento dos juros e multa,
necessitando de maiores estudos, está nas Comissões e provavelmente sofrerá
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emenda. Na ORDEM DO DIA não houve votação. No Espaço das Explicações
Pessoais manifestou-se o Ver. Fernando Cassol. Retornou a tribuna para reforçar
o convite a todos os presentes e Vereadores, para participarem do Jantar do EJA,
no dia dezenove de maio, tendo como local o Centro de Tradições Gaúchas, bem
como parabenizou o Ver. Paulo pelo almoço realizado no domingo, em Novo
Paraíso. Após, se manifestou o Ver. Beto Piovesan. Referiu-se ao Projeto sobre o
Refis, dizendo que o parcelamento já aconteceu em administrações passadas, mas
não nesses moldes, de privilegiar quem tivesse o dinheiro para pagar a vista em
trinta dias, isso que foi contestado. Como o Projeto foi de volta, acreditava que
não viria mais, pois um Servidor teria dito que suas Excelências não queriam
votar, mas como retornou, a ideia é de copiar o que foi feito no passado, em
parcelas, através de uma emenda, já que há uma insistência do Prefeito com o
Presidente da Casa, para que se vote o Projeto, por ser uma forma de arrecadar
recursos para o município. Reforçou mais uma vez o caso da perda dos recursos
do ICMS da Usina, uma promessa de campanha do atual Prefeito, de ir buscar o
restante dos recursos da Usina, ressaltando que seria o suficiente para tocar o
município, e que fez um pedido de informações sobre a Ação, mas não obteve
resposta ainda. Disse também, que tem recebido vários pedidos de pessoas a
respeito do Concurso Público de dois mil e onze, dizendo que na próxima Sessão
trará o despacho do Juiz, e que infelizmente as pessoas envolvidas não foram
afastadas do serviço público, porque ao invés de pedir a prisão dos infratores, foi
pedido a cautelar, sendo que os mesmos permanecerão nos cargos durante o
transcorrer do processo, colocando os documentos a disposição dos presentes.
Citou os crimes a que são acusados, como: formação de quadrilha, corrupção ativa
e passiva, fraude em licitação e falsidade ideológica. Ressaltou que a consequência
disso, é que pode ser anulado todo o concurso. Em seguida, se manifestou o Ver.
Rodrigo Severo. Referiu-se ao Concurso, reforçando que, quem errou deve pagar
e que o Juiz julgue essas pessoas, pois é a favor das coisas certas. Com relação às
estradas do município, referiu-se ao Santo Inácio, que estão dizendo que está
abandonada, colocando que, na administração passada, foram as piores que
tiveram, com o interior abandonado, e a resposta foi dada nas urnas, se
preocupando com o asfalto na cidade e esquecendo do interior, mas estão
procurando resolver os problemas e são sabedores das dificuldades e das péssimas
condições dos maquinários. Quanto aos Projetos, confirmou que nem um foi
votado contra e que os Vereadores de oposição estão ajudando, trocando ideias,
pois estão sendo rigorosamente cobrados pela Assessora, que é seu trabalho, estão
com algumas dificuldades e às vezes não está dentro das normas, mas estão se
esforçando, pelo bem do povo. Agradeceu o Senhor Presidente pelos
esclarecimentos sobre o repasse dos cem por cento dos recursos da Câmara de
Vereadores pelo Executivo, dizendo que na Administração passada, acha que não
era assim. Todos são sabedores das dificuldades que o Estado, País e município
estão enfrentando e que dez mil reais é bastante dinheiro para a administração,
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mas os recursos continuarão sendo repassados. Sobre os recursos recebidos dos
Deputados Estaduais e Federais, o qual o Ver. Beto disse que o PMDB não manda
recursos a pelo menos dez anos, acha que somente o PT manda, ressaltando que,
com toda essa roubalheira que tem do PT no País, pelo menos alguma coisa
sobrou para o município. Dirigindo-se a população presente, falando que as
questões devem ser debatidas aqui dentro e independente de partido, tem que
trabalhar para todos, vestindo a camisa do município e não do partido.
Continuando, se manifestou a Ver.ª Neusa Rossato. Voltou a Tribuna para fazer
alguns esclarecimentos, achando bom que o Ver. Beto Piovesan falou que todos os
Prefeitos fizeram o Projeto do REFIS, para receber dos contribuintes em atraso,
dizendo ser normal as pessoas não pagarem por algum motivo, até oferecer
alguma proposta mais vantajosa e que isso é normal também no sistema financeiro
e a única diferença do Projeto é que este é de cem por cento e o anterior era de
oitenta por cento, destacando que talvez fará diferença para os cofres públicos e
que será feito uma emenda. Reforçou dizendo que o bom seria que todos
pagassem em dia, tanto no comércio, no município e bancos, para não executar
judicialmente. Outro esclarecimento é com relação à política que não entende
muito bem, mas que tem seus candidatos a Deputados Estadual e Federal do
PMDB e sempre procurou escolher pessoas sérias, honestas, de que lhe
representasse, e se os Deputados do PMDB não estavam trazendo recursos para
Nova Palma, e agora estão, talvez por ser um governo do mesmo partido ou se
foram mais incisivos. Reportou-se quanto à sinalização da esquina que vai em
direção a CAMNPAL, afirmando que após ter conversado com pessoas que
entendem de trânsito, disseram que não falta nada, pois no local possui uma placa
indicando PARE, em frente à farmácia TCHÊ, bem como para quem desce em
direção ao Balneário e sim falta educação e respeito dos motoristas, mas talvez
faltem placas de direcionamento. Referiu-se ao Ver. Beto, onde o mesmo teria dito
que se não fossem a maioria da oposição, aqui dentro teria passado uma patrola,
concluindo a nobre Vereadora, que na administração passada o governo tinha a
maioria e acredita que tinha uma patrola que aprovava. Finalizando o espaço, Ver.
Tiago Facco. Retornou dizendo que um projeto bem feito é projeto aprovado e
projeto mal feito e nem assinado pelo representante jurídico, poderia dar mais
respeito. Na questão do duodécimo, Sua excelência se preocupa muito, porque se a
Prefeitura tem que andar com dez mil reais por mês, dando ainda muitas
desculpas, citando como as piores estradas foram as da administração passada,
pedindo a todos que aguardem. Informou ainda que de janeiro a março, entrou nos
cofres públicos, quatro milhões setecentos e trinta e oito mil reais, concluindo que
é muito mais do que os dez mil reais do Legislativo, dizendo que não dá para
continuar se detendo a esse valor, pois estão querendo ajudar as entidades, como
por exemplo a Linha Base, para fortalecer cada vez mais a agropecuária, a feira da
terneira e os produtos coloniais, que hoje a única agroindústria legalizada é do
Santo Inácio, dizendo ser mais uma conquista que Sua Administração conseguiu.
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Reportou-se ainda sobre a Audiência Pública que se realizará no dia trinta de
maio, para demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do
primeiro quadrimestre de dois mil e dezessete, convidando a todos para
participarem. Com relação à Reforma da Previdência, ao qual é grande defensor
dos interesses dos agricultores, para não aprovação do mesmo, disse que
conseguiu dados importantes como, o impacto que terão os municípios, pois irá
colocar em risco a sucessão rural, a soberania alimentar, dizendo ainda que,
setenta por cento das cidades brasileiras os aposentados e demais beneficiários,
superam os repasses do Fundo de Participação dos Municípios, sendo que oitenta e
dois por cento desses enquadramentos ultrapassam a arrecadação do município.
Concluindo, o Sr. Presidente manifestou-se, ressaltando a presença do pessoal do
Santo Inácio, para fazer o convite do jantar, dizendo que na medida do possível se
farão presentes, bem como, que esta é a segunda vez que eles se fazem presentes e
na oportunidade, fizeram a entrega de um ofício assinado pela comissão,
solicitando aos Vereadores que acompanhassem as necessidades daquela
localidade, como: conservação das estradas, ginásio de esportes e a rede d’agua
que era precária, pedindo aos mesmos que se alguma coisa foi solucionado, que
comunique. Registrou ainda, a presença da Senhora Idelma Piccin, Presidente do
Clube de Mães de São Francisco, que também veio reforçar o convite para o jantar
que será realizado dia vinte de maio. Convidou a comunidade para se fazer
presente na próxima sessão, dia vinte e dois de maio, declarando encerrado os
trabalhos da presente Sessão. Sala das Sessões, Nova Palma, 15 de maio de 2017.

Ver.ª Neusa Rossato
1ª Secretária

Ver. Odacir Busato
Presidente
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