ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA DIA 16.10.2017
ATA Nº 31/2017
Aos dezesseis dias do mês de outubro 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, Expedito Librelotto,
Fernando Cassol, Neusa Rossato, Paulo Uliana, Reni Tagliapietra, Rodrigo
Severo e Tiago Facco. O Senhor Presidente declarou aberto os trabalhos,
cumprimentou os colegas e demais presentes. Continuando, colocou em
apreciação a Ata n.º 30/2017, da Sessão Ordinária realizada dia nove de outubro
de dois mil e dezessete, aprovada por unanimidade, e solicitou a 1ª Secretária,
Ver.ª Neusa Rossato, que proferisse a leitura do expediente: Of. Circ. Nº
117/2017, do Comandante do 4º Esquadrão, comunicando sua transferência e
agradecendo pelo apoio; CM186965/2017 Ministério da Educação, informando
liberação de recursos para alimentação escolar; OF. Gab. Pref. nº 214/2017 resposta Pedido de Informação, referente à Proposição nº 61/2017; OF. Gab. Pref.
nº 245/2017 resposta Pedido de Informação, referente à Proposição nº 68/2017. À
Mesa, foram apresentados: Do Executivo Municipal, Projeto de Lei nº 30, de 13
de outubro de 2017- Autoriza o Poder Executivo Municipal a aprovar Projeto de
Fracionamento de Área. Do Legislativo Municipal: De todos Vereadores.
Moção nº 07/2017- Moção de Pesar: Aos familiares do Sr. Zoel Ferrari, pelo seu
falecimento, ocorrido dia 13 de outubro. No ESPAÇO DO GRANDE
EXPEDIENTE, fez uso da Tribuna o Ver. PAULO ULIANA. Cumprimentou os
presentes e parabenizou a EMATER, Sindicato Rural, Administração Municipal e
a comunidade do Santo Inácio, pelo grande evento realizado no dia de ontem, que
foi a Olimpíada Rural. Ressaltou que teve a oportunidade de participar dos jogos e
se divertir, mas também encontrar agricultores e ouvir algumas reivindicações,
deixando-o satisfeito, embora tenha acontecido muita chuva nos últimos dias.
Disse não existir muitas demandas, reconhecendo que o ritmo de trabalho não está
muito bom, mas que somente duas pessoas lhe procuraram, que foi a da
comunidade do Santo Inácio, com relação à estrada da Vila e a solicitação de uma
placa de sinalização na propriedade de Ademir Giovelli. Parabenizou a
comunidade de Novo Paraíso, a qual também estava defendendo, pela conquista
de primeiro lugar, ficando em segundo a comunidade do Santo Inácio e em
terceiro, o Gramado. Destacou que foi uma festa de muitos elogios, disciplina e
respeito. Finalizou, desejando ao Presidente Odacir, um bom procedimento, está
torcendo e tem certeza que voltará com mais saúde e continuar fazendo um bom
trabalho nesta Casa. Em seguida, se manifestou a Ver.ª NEUSA ROSSATO.
Cumprimentou os presentes e parabenizou a comunidade de Novo Paraíso, que se
sagrou campeã, na vigésima quinta Olímpiada Rural de Nova Palma, no último
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domingo, em Rincão do Santo Inácio. Registrou que esteve presente na parte da
tarde, prestigiando o evento, considerando muito bom, ver a integração das
famílias, e parabenizou a EMATER, o Sindicato, a Prefeitura Municipal, bem
como a comunidade do Santo Inácio pela Organização. Parabenizou também, a
Prefeitura Municipal e a Secretaria Municipal de Educação, pelo brilhantismo na
iniciativa de promover a Primeira Feira do Livro em nossa cidade, destacando que
o excesso de chuva, atrapalhou um pouco, mas como foi o primeiro evento
cultural e também voltado para as crianças, considerou muito bom. Acredita que
são os eventos culturais que as pessoas deveriam dar mais valor, pois é através da
cultura que se forma a sociedade, bem como, com livros, estudo, interagindo e se
desenvolvendo. Lastimou que muitas vezes, não se dá a devida importância, nem
mesmo aos que são filhos da terra, falando do Delegado e Chefe da Polícia Civil,
Senhor Emerson Wendt, que conseguiu, com muito custo, se projetar na sua vida
profissional, sendo homenageado na Primeira Feira do Livro de Nova Palma, onde
contou sua história e destacou os livros que escreveu, acompanhado de Sua
família. Prosseguindo, disse que participou da feira, frisando que quando se tem
um evento dessa magnitude no município, se deve participar e prestigiar, para dar
exemplo aos filhos, destacando a importância da educação. Sobre os Projetos que
serão votados hoje voltados à educação, tem todo Seu apoio. Continuando, se
manifestou na Tribuna o Ver. TIAGO FACCO. Saudou os presentes, e disse que
a resposta do Pedido de Informações, sobre as horas-máquinas, não conseguiu
terminar Seu relatório, porque só constou as horas pagas, não especificando se foi
com Retro, Caçamba ou Madal e que solicitou auxílio da Servidora Clauciane,
para fazer esta pesquisa e na próxima Sessão trará os resultados. Quanto às
estradas do Santo Inácio, disse que foi muito procurado, pois ficou uma parte da
Vila sem o patrolamento, sendo necessário dar mais atenção àquela comunidade,
bem como citou a mesma necessidade no Rincão do Bugre e Linha Gramado.
Também foi cobrado, juntamente com os Vereadores Busato e Paulo, sobre a
barragem do Caemborá, que os trabalhos estão lentos, solicitando agilidade para
não estragar mais com as chuvas. Continuando, frisou que foi procurado por um
produtor, que disse já ter vindo falar com o Prefeito e o Secretário de Obras, sobre
a necessidade de arrumar a entrada da propriedade, em duas oportunidades foi
marcado o serviço, mas não foram realizar, ficando de indicar o nome e local ao
Líder. Outra preocupação do Vereador é com o calçamento de Novo Paraíso, que
necessita de uma fiscalização, verificou que já está sendo colocados os cordões, e
questionou o Engenheiro Guilherme, sobre a necessidade do pranchamento e a
metragem exigida e foi informado, que só um pedaço da obra está sem isso. Frisou
a necessidade de fiscalizar a qualidade da obra, para não acontecer o mesmo da
Linha Rigon, que já está danificado em poucos meses, e pediu agilidade nesta
primeira etapa, para poder cobrar o Deputado Heitor Shuch, a liberação da
segunda parcela, porque no próximo ano haverá eleição. Continuando, disse que
falará sempre que necessário sobre o assunto, mas precisa fazer um encerramento
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sobre o Dissemina, frisando que não pode levar a culpa do carro ter ido embora,
mostrando cópia do ofício encaminhado pela administração, com a desistência do
programa e devolvendo o veículo a Secretaria da Agricultura do Estado, citando as
várias justificativas constantes no mesmo. Registrou algumas considerações do
que aqui foi comentado, como: Primeiramente, não foram duas vistorias porque a
primeira vez que aqui estiveram para fazer a vistoria do carro e das duas
ensiladeiras, uma do Caemborá e outra do Gramado, o carro se encontrava no
interior, dados esses repassados pelo Secretário Jossandro. Outra que não tinha um
técnico responsável no município e também que havia um convênio com a
CAMNPAL para distribuição do sêmen. Prosseguindo, Ver. RENI
TAGLIAPIETRA saudou os presentes e parabenizou a comunidade do Santo
Inácio, EMATER e a Administração, pela organização e realização da Olimpíada
Rural, destacando que, em janeiro, também na mesma comunidade, será realizado
o Torneio Dom Érico, evento este regional e tem a certeza da capacidade de
organização dos mesmos. Dirigindo-se aos Vereadores Paulo e Tiago, parabenizou
a comunidade de Novo Paraíso pela conquista da Olimpíada, o Santo Inácio em
segundo e Gramado em terceira colocação. Registrou que esteve, na quarta-feira,
participando da feira do livro, destacando que foi uma bela iniciativa e
parabenizou o idealizador, o Servidor Diego Hann, bem como a Secretaria
Municipal de Educação, e tem a certeza, que este evento continuará e citou
algumas palavras do escritor Humberto Zanatta, que disse: Hoje temos o celular
como informação, mas que se deve saber de que forma usá-lo, porque a leitura das
crianças, jovens e adultos só tem a engrandecer as pessoas. Dirigindo-se ao
Marcelo Ferraz, responsável pelo esporte no município, disse que como
desportista, ficou chateado de saber que Nova Palma não participou do
Interseleções de Veteranos em Dona Francisca, pelo histórico que tem de muitas
conquistas, deveria estar presente. Com relação aos Projetos que serão votados
hoje, frisou que dará apoio para aprovação, porque a educação é muito importante.
Finalizou, desejando ao Presidente, sucesso no procedimento que irá realizar.
Finalizando, Ver. BETO PIOVESAN cumprimentou o Presidente, colegas
Vereadores e demais pessoas presentes e iniciou falando sobre o Projeto de Lei
que vai para estudo nas Comissões Permanentes, na próxima semana, que trata
sobre o fracionamento de área, uma vez que os Projetos que irão à votação, os
colegas já se manifestaram. Frisou que existe uma legislação que disciplina como
se processa e como é regulamentado o tamanho de cada lote, frisando que o
Projeto é muito singelo, em detrimentos de outros que já vieram a esta Casa, que
pede a autorização para aprovar o Projeto de Fracionamento de área particular, que
vai diminuir o tamanho do lote aquém do limite previsto e legal, e que a Comissão
de Constituição e Justiça irá solicitar mais informações do Executivo, bem como,
um parecer técnico jurídico do município, contendo o entendimento, face a
legislação, pois não irão aprovar ou rejeitar um Projeto, que fatalmente irá abrir
precedente, além de ser inconstitucional. Falou que a maioria das pessoas passam
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no trecho da ERS 149, que se tornou de praxe manter aquela estrada, a não ser que
tenham feito o trabalho hoje a tarde, mas está horrível, destacando que a Sua
administração fez o desvio, capitaneado pelo Ex-Prefeito Adroaldo, que foi
ameaçado até de prisão por estar fazendo um trabalho que não era dele. Comentou
ainda, que não possui Facebook por motivo pessoal, mas ficou sabendo que o
Prefeito e mais duas pessoas antes de tomar posse, estavam lá patrolando a estrada
e reiterou a importância de levar uma patrola e fazer o trabalho. Frisou que não é
preciso o Prefeito ir fazer o trabalho braçal e sim determinar alguém que faça o
mesmo. Destacou que estão demarcando a ERS, sendo um trabalho importante do
Governo do Estado, com recursos do Projeto CREMA, para recuperar os asfaltos e
é sabedor que isso é um remendo, mas que vai permitir a trafegabilidade e evitar
acidentes. Prosseguindo, disse que por várias vezes o Vereador Severo, dirigiu-se
a Sua pessoa, que estava aqui fazendo politicagem, dizendo que não pode aceitar e
citou que, no dicionário diz que politicagem é a prática da política, que rege por
interesse pessoal. Ressaltou que Sua Bancada, não está fazendo qualquer
manifestação de interesse pessoal, promocional e nem peculiar e sim para cumprir
com a obrigação. Disse ainda, que a população lhes delegou o dever de fiscalizar o
Executivo, além de apresentar sugestões e não vão deixar de se manifestar e dizer
o que pensam, pedindo que tenha mais cuidado quando dirigir as ofensas e sim
usar palavras menos ofensivas que aceitará. Prosseguindo, disse que política de
interesse pessoal, foi o aconteceu recentemente com o concurso público,
favorecendo algumas pessoas, em detrimento de muitas e espera que seja uma
notícia falsa de que os servidores de Agudo, estão recebendo sem trabalhar e se
isso acontecer aqui, imagina como vai ficar, já que a situação financeira está ruim.
No ESPAÇO DE LÍDERES não houve inscritos. Na ORDEM DO DIA foi
apreciado o Projeto de Lei do Executivo n.º 27/2017 e Projeto de Lei do
Executivo n.º 28/2017, aprovados por unanimidade, com seus pareceres. No
Espaço das Explicações Pessoais manifestou-se o Ver. Rodrigo Severo.
Cumprimentou a todos e parabenizou a Administração pela iniciativa de realizar a
primeira feira do Livro em Nova Palma, no qual participou na abertura e considera
importante, pois é um primeiro passo para a Educação, frisando precisarem de
coisas simples e bem organizadas, e não de coisas grandiosas. Parabenizou a
Emater, a todos os colaboradores e a Comunidade de Santo Inácio, pela Olímpiada
realizada, que estava muito bem organizada. Também parabenizou a vencedora,
que foi a comunidade de Novo Paraíso, na pessoa dos Vereadores Paulo e Tiago.
Colocou estar muito preocupado com as estradas, falou com o Secretário, que
disse que as máquinas estão em Caemborá, sendo que após irão para a
Comunidade de Rincão dos Fréos e Linha do Soturno, onde estourou um açude,
causando estragos nas estradas. Quanto ao asfalto quebrado mencionado pelo
Nobre Vereador Adalberto Piovesan, referiu que é um problema muito grande, que
na verdade esse trecho pertence ao Município de Faxinal do Soturno, mas na
Administração passada foi feito um belo trabalho e agora estão vendo se consegue
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fazer a recuperação, o problema é que se passa uma patrola lá hoje, amanhã já está
à mesma coisa, porque o tráfego é muito grande. Sobre a colocação do Colega
Beto, quanto à politicagem, que foi referida na sessão da semana passada, frisou
não serem crianças e sabem que em Nova Palma existe. Ressaltou que lhe chamou
muito a atenção, a ideia do colega de repassar valor da sobra do duodécimo para o
hospital de Nova Palma, acha que se o Executivo tivesse dinheiro sobrando em
caixa, seria uma boa iniciativa, mas a Administração está com dificuldades, mal a
pena está conseguindo repassar os cinquenta mil reais por mês do contrato com o
Hospital, que está investindo em saúde, que não sabe se nos anos de dois mil e
treze a dois mil e dezesseis, quando o Nobre Vereador Expedito era o Presidente,
se foi repassado também valores para o Hospital, que gostaria de saber essa
informação. Lembrou que o Executivo tem a folha de pagamento e o décimo
terceiro dos funcionários no final do ano para cumprir e essa sobra do duodécimo
seria muito importante para o Executivo, para terminar o ano com a folha em dia,
por essas questões que questiona se é politicagem ou não é politicagem. Em
seguida, Ver. Fernando Cassol cumprimentou os presentes e parabenizou a
Administração pela primeira feira do livro realizada no Município e também por
ter conversado com um filho dessa terra, da sua terra Natal, o Doutor Emerson
Wendt, que bom poder dizer que de Caemborá saiu uma pessoa que hoje escreve
livros, que tem Vereadores também de lá, pessoas que lutam pelo Município, para
que consigam vir coisas boas. Ressaltou que nessa Casa, Sua Excelência não trás
politicagem e sim coisas boas para o Município. Parabenizou os Colegas Paulo e
Tiago por Novo Paraíso ter sido campeão nas Olimpíadas, comunidade de gente
querida, bem como parabenizou a Comunidade de Santo Inácio pela organização e
o Gramado pelo terceiro lugar, registrando que ainda não está bem de saúde e por
este motivo não pode comparecer, mas logo que se recuperar vai voltar a visitar as
comunidades. Desejou que desse tudo certo com o Sr. Presidente no procedimento
que realizará, pois o mesmo é uma pessoa muito boa, a quem tem muito carinho,
pelo tratamento e educação que passa aos Colegas, pelo carinho e tranquilidade
que transmite, ressaltando que o admira, pois não adianta haver agressão na Casa,
por que não leva a nada. Continuando, Ver. Tiago Facco colocou, quanto ao
Duodécimo da Câmara, que o Colega Rodrigo falou, o quê vai ser feito com as
sobras do duodécimo, se devolvido para o Executivo ou se vai ter a sugestão de
que se repasse para o Hospital, isso é um caso que vai ser analisado. Ficou
apavorado com a ideia do colega Rodrigo, de que destinar recursos ao Hospital é
fazer politicagem, então acha que se tem que mudar o conceito. Acredita que isso
não é fazer politicagem, pois se destinado um valor ao Hospital, é para fazer o
bem, que é para todos nós, pois retorna na saúde. Colocou ter o conhecimento de
uma emenda de um Deputado do PMDB destinada ao Hospital, de cento e
cinquenta mil reais, não saiu porque alguém do próprio PMDB ligou a Brasília
dizendo que não era para liberar, isso sim, nem vai dar nome, que cada um analise
o ato como quiser. Destacou que o Vereador Adalberto tem conhecimento de
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como se passou isso, pois foi ligado para o Deputado Osmar Terra, e tiveram
conhecimento do fato. Referiu que a Saúde é muito importante, e se for destinado
ao Hospital, será muito bem usado, mas antes será debatido entre Vereadores,
gostou muito da ideia, frisando ser favorável. Parabenizou a Administração pela
feira do Livro, bem como a Secretaria da Educação, o servidor Diego, colocando
ter participado da abertura, e sugere que continue por todos os anos. Parabenizou a
Comunidade do Santo Inácio pela realização do torneio e todos os servidores que
se fizeram presente, que também participou do Evento, mas torceu de forma
contida, embora seja da Comunidade de Novo Paraíso, torce por todas as
Comunidades do Município, mas sinceramente esperava que a Comunidade de
Santo Inácio vencesse, para motivá-los e como forma de reconhecer o trabalho que
eles tiveram. Estão de parabéns todos os envolvidos na organização do evento,
bem como parabenizou a Comunidade de Novo Paraíso e ao Vereador Paulo que é
de lá. Colocou a questão do vale dos funcionários, já mencionada pelo Vereador
Caco, para análise da possibilidade de aumento, pois alguns servidores lhe
procuraram para saber de como está à situação, sendo que procuraram o Executivo
e não obtiveram resposta. Fez um apelo ao Vereador Rodrigo, Líder do Governo,
que veja com a Administração se irá ter ou não esse aumento no vale. Finalizando
o espaço, Ver. Beto Piovesan referiu-se que foi muito bem colocado pelo
Vereador Tiago a questão do Duodécimo, recursos que está se pretendendo
destinar ao Hospital, que é uma porcentagem obrigatória e legal do orçamento,
depositado mensalmente ao Legislativo, a fim de que seja gerido pela direção da
Câmara, sendo que nessa gestão o percentual previsto está menor que o estipulado
legalmente, mesmo assim, graças a austeridade dessa gestão, do Sr. Presidente,
irão sobrar recursos, que na presente data é em torno de cento e cinquenta mil
reais, sugerindo que seja repassado cem mil para o Hospital, seria o mínimo que
poderiam fazer a fim de auxiliar a superar as dificuldades, que nos quatro anos
anteriores pertencia ao Executivo e que não poderia tomar essa iniciativa pelos
Vereadores, definir questões com dinheiro da Câmara, que cabe a esta tomar a
iniciativa, hoje na condição de Vereador, está pensando na iniciativa com o
recurso da Câmara, porquê acredita que o Hospital, diante da dificuldade que está
passando merece esse recurso, porque a direção do Hospital está muito
preocupada com a possibilidade de falta de repasse e mesmo assim não cobre
integralmente as despesas. Referiu-se ao dissemina, que com a leitura do ofício
lido em Plenário pelo Vereador Tiago, que a situação reste esclarecida, embora
acredite que a situação tentará novamente distorcer a verdade dos fatos porque
essa é, infelizmente, a grande capacidade que temos observado. Colocou quanto à
situação das estradas que estas não podem ficar mais de quinze dias sem serem
patroladas, mesmo que haja entraves, devem arrumar um modo que sejam
patroladas. Com relação ao questionamento do Vereador Rodrigo, quanto aos
recursos do duodécimo de dois mil e treze a dois mil e dezesseis, explanou que a
Comunidade sai pelo Município e pode ver, sendo reconhecido no interior e
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pelas pessoas que moraram aqui e as que foram para fora, pois ao voltarem
constataram a grande mudança que aconteceu nesses últimos quatro anos. Tiveram
a convergência de alguns fatores, muito trabalho do Ex-Prefeito, a solidariedade e
a participação, com parcerias de Deputados que enviaram recursos, mas para
receber recursos tem que haver sintonia, não adianta chamar o PT de ladrão e
depois querer pedir dinheiro. Finalizou mencionando que quanto ao Hospital,
talvez os Vereadores da Legislatura anterior possam responder ao Vereador
Rodrigo e quanto à insinuação do Ver. Rodrigo, o Vereador Tiago deu a resposta
se é politicagem ou não conceder os recursos do duodécimo ao Hospital.
Concluindo, o Presidente Ver. Odacir Busato disse que teve a oportunidade de
acompanhar todas as Olimpíadas, frisando que no início, o objetivo era fazer uma
integração entre as comunidades, até mesmo para se conhecerem e deu certo.
Observou no Santo Inácio uma grande confraternização, bem como a capacidade
de organizar o evento, juntamente com a EMATER, Sindicato e Administração
Municipal. Reconhece ser uma comunidade muito humilde, mas organizada, que
ficou classificada em segundo lugar. Parabenizou a comunidade de Novo Paraíso,
na pessoa do Ver. Paulo e Tiago pela conquista e espera que este evento continue.
Registrou que se fez presente na abertura da Feira do Livro, considerando um
evento muito importante e observou a emoção das crianças e a presença dos pais
acompanhando, embora o dia não estivesse colaborando. Parabenizou o Servidor
Diego, bem como a Secretaria de Educação pela organização e registrou que não
pode se fazer presente na palestra do Senhor Emerson Wendt, mas que conhece o
seu trabalho no Estado, dizendo que o mesmo é um grande destaque na segurança
pública. Agradeceu a todas as manifestações desejando boa saúde, pois irá fazer
um cateterismo e espera que tudo de certo. Reforçou o convite para participarem
da Semana da Câmara, que iniciará na próxima terça-feira dia vinte e quatro, com
o Evento Vereador por Um Dia, tendo a participação dos alunos da Escola Dom
Érico Ferrari, dando incentivo a eles e desejando um bom trabalho. No dia vinte e
cinco, terá atividade na praça e cinema com os grupos de Terceira Idade, o Evento
é relacionado ao Mês do Idoso e Outubro Rosa, em conjunto com a Secretaria
Municipal de Saúde e Assistência Social. Lembrou que estava programado para o
dia vinte e seis, uma palestra com o Presidente do Tribunal de Contas do Estado,
mas foi transferido para o dia vinte e sete, às onze horas, em virtude de ter sido
chamado para um compromisso em Brasília. Nada mais havendo a tratar, declarou
encerrado os trabalhos da presente Sessão. Sala das Sessões, Nova Palma, 16 de
outubro de 2017.

Ver. ª Neusa Rossato
1ª Secretária

Ver. Odacir Busato
Presidente
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