ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA DIA 17.04.2017
ATA Nº 09/2017
Aos dezessete dias do mês de abril 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 e cumprimentou os
presentes. Em seguida, foi realizada a eleição para composição da Mesa Diretora,
para os cargos de Secretário, sendo eleitos, 1ª Secretária: Ver.ª Neusa Rossato e 2º
Secretário: Ver. Paulo Uliana, eleitos com oito votos favoráveis, tendo uma
abstenção. Continuando, declarou os mesmos empossados nos respectivos cargos
e convidou a Ver.ª Neusa, para fazer parte da Mesa e secretariar os trabalho. Em
seguida, colocou em apreciação a Ata n.º 08/2017, da Sessão Ordinária realizada
dia dez de abril de dois mil e dezessete, aprovada por unanimidade e determinou a
nobre Secretária que proferisse a leitura das correspondências: Of. Gab. Prefeito
n.º 088/2017 – reposta do pedido de informações – proposição n.º 11/2017; Of.
Gab. Prefeito n.º 089/2017 – resposta do pedido de informações – proposição n.º
12/2017; Of. Gab. Prefeito n.º 090/2017 – encaminhamento dos Projetos de Lei
n.ºs 10/207 e 11/2017. À Mesa, foram apresentados: Do Executivo Municipal:
Projeto de Lei n.º 10/2017: Autoriza contratação temporária de excepcional
interesse público. Projeto de Lei n.º 11/2017: Autoriza contratação temporária
de excepcional interesse público. Do Legislativo Municipal: Do Presidente Ver.
Odacir Busato: Proposição n.º 25/2017: Pedido de Providências: Que o
Executivo Municipal, através da Secretaria competente, providencie a
reconstrução da barragem que dá acesso a Linha Rigon, próxima a propriedade
do Sr. Joel Pegoraro, em São Francisco. Na oportunidade, o Presidente Odacir
parabenizou os Vereadores Neusa e Paulo, eleitos Secretários da Mesa Diretora, e
colocou ter sido duramente cobrado por essa eleição, por não terem conhecimento
do Regimento Interno, sendo esse o caminho e não interesse do Presidente de
escolher quem faça parte da Mesa, mas sim cumprir a lei. Justificou seu pedido de
providência, destacando haver grande trânsito de veículos pesados, por ter uma
pedreira próxima à barragem, sugerindo a colocação de tubos para solucionar o
problema. No ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE, fez uso da Tribuna a
Ver.ª NEUSA ROSSATO. Cumprimentou todos os presentes e esclareceu o
motivo da renúncia, que foi divulgada na imprensa, destacando que não tem
nenhum atrito entre colegas de Bancada ou com o Prefeito, apenas o Ver. Rodrigo
foi convidado para ser o Líder do Governo em Seu lugar, não se sentiu
desprestigiada, pois está para colaborar com o município, Prefeito e esta Casa.
Informou que o Ver. Rodrigo não gostaria de acumular os dois cargos, então
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renunciou e para Sua Excelência se candidatar a primeira Secretária, foi preciso
renunciar ao cargo de segunda Secretária, e por ser preciso proporcionalidade
partidária na composição da Mesa Diretora. Acha que o prefeito viu no Ver.
Rodrigo como político novo e com perfil para desempenhar a liderança de
governo. Reportou-se aos projetos de lei do Executivo, destacando que o de n.º 06,
uma indicação de Sua Excelência na primeira Sessão, foi uma colocação de alguns
servidores, considerando justo a alteração e o projeto de lei n.º 09, sugestão da
Bancada PP/PSB, concedendo vale-refeição aos Conselheiros Tutelares, informou
que não será votado na sessão de hoje, para aguardar a informação da rubrica
específica para a despesa. Já os que entraram no dia de hoje, ficarão para a
próxima sessão. Em seguida, se manifestou na Tribuna o Ver. RENI
TAGLIAPIETRA. Cumprimentou todos os presentes e registrou que, na
qualidade de relator do Projeto de Lei n.º 09, que trata da concessão de valerefeição as Conselheiras Tutelares, a fim de viabilizar a análise pela Comissão de
Orçamento e Finanças, será oficiado ao Executivo que informe qual rubrica
servirá para cobertura da despesa, sendo que permanecerá em estudo, aguardando
as informações. Registrou que, em meados de fevereiro, quando assumiu na
Câmara, como representante de Vila Cruz, tomou a liberdade e chamou a
comunidade para uma reunião e ouvir as demandas. Na oportunidade, colocaram
as prioridades, sendo a primeira a questão das estradas, querem condições de
acesso, a segunda é a questão das horas-máquinas, serem atendidos antes de
implantarem a cultura; Também foi solicitado que seja mantido o programa do
calcário, que dá resultados em três meses, com melhora na produtividade e retorno
para o município e outros, frisando ser importante viabilizar isso. Frisou que as
comunidades querem coisas básicas, que não necessitam de muitos recursos. Já se
passaram cem dias, todos tomaram seus cargos e puderam ver como funciona,
agora trará suas demandas do interior e cidade, com o intuito de ajudar,
destacando ser preciso fazer críticas e elogiar quando as coisas estão sendo feitas.
Após, manifestou-se na Tribuna o Ver. PAULO ULIANA. Cumprimentou a
todos e registrou ser bem colocada às demandas de Vila Cruz, uma preocupação
também de Sua excelência, assim como a pequena barragem em São Francisco,
colocando que estão concluindo os trabalhos nas estradas gerais e agora
começarão olhar as pequenas obras, como barragens e acesso as propriedades. Na
questão das horas-máquinas, tranquilizou os colegas, colocando que já tendo um
bom trabalho nas estradas, através do Gilson e o Marcelo Ferraz, os agricultores já
podem começar procurar a Secretaria e recolher os valores para o serviço de horamáquinas. Na questão do calcário, se não vir recursos será difícil, destacando estar
lutando para a vinda de recursos para duas caçambas espalhadeiras de calcário,
pois os caminhões tem dificuldade de fazer o trabalho. Também registrou estar
lutando por uma emenda parlamentar do Deputado Giovani Feltes, embora
Secretário da Fazenda do Estado, o mesmo consegue alinhar emendas, no valor de
duzentos mil reais, para o Hospital, provavelmente canalizado para um aparelho
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de raio x. Frisou que não medirão esforços e serão parceiros nos pedidos para
agricultura, uma de suas metas para os quatro anos. Continuando, fez uso da
Tribuna o Ver. RODRIGO SEVERO. Saudou a todos e parabenizou a colega
Neusa, eleita primeira Secretária da Câmara. Também esclareceu sobre as
renúncias, registrando que foi convidado pelo Prefeito para ser Líder do Governo,
considerando quase demais acumular os dois cargos, sendo que a Ver.ª Neusa se
encaixa melhor no cargo. Também recebeu muitas ligações, onde questionaram se
haviam brigado ou renunciado o cargo de Vereador, por não terem entendido
direito o quê aconteceu, ratificando que apenas trocaram de funções, pois estão
aqui para defender o município e honrar seus eleitores. Como Líder do Governo,
frisou que defenderá o partido e o Prefeito, mas criticará quando errados e
aplaudirá quando estiverem certos. Registrou que, no final de semana, passou
pelas estradas do município, considerando boas, mas as entradas estão com muitas
dificuldades, colocando que em conversa com o Prefeito, esse mês iniciará o
serviço. Registrou que, no mês passado, gastaram bastante com diesel e agora
estão pedalando para conseguir recursos e adquirir mais. Parabenizou o Prefeito
André, registrando que os moradores do Santo Inácio estão muito felizes pela
linha de ônibus que está possibilitando estudarem na EJA. Na questão do ginásio
do Comércio, que veio a metade dos recursos da emenda e terão que colocar cento
e sessenta mil reais de contrapartida, pagaram a parcela atrasada de vinte e seis mil
reais e logo a empresa retorna para continuar a obra e conclusão da mesma. Em
sua passagem pelo interior, viu vários passos de riachos que estão complicados
para passagem, registrando que estão atrás de tubos para fazerem esses serviços e
no dia de hoje, negociaram com o Hospital, para que não pare o atendimento do
plantão. Registrou que tentarão iniciar o serviço de horas-máquinas, para que os
agricultores possam organizar suas lavouras e parabenizou o Ver. Paulo, que está
se esforçando para trazer recursos para máquinas e saúde, considerando
importante pensarem no bem do município e bem comum de todos. Prosseguindo,
fez uso da Tribuna o Ver. BETO PIOVESAN. Cumprimentou a todos e registrou
que a comunidade que assiste e acompanha as Sessões, deve ter ficado feliz com a
troca de Secretário, pois terão mais condições de nitidamente compreender o quê
acontece na Casa. Ressaltou que, depois da RBS e jornais da região, a Rádio
Comunitária da cidade fez uma pequena manchete sobre o concurso público,
quando em julho de dois mil e dezesseis, foi preso o cara que fez o concurso em
Nova Palma, falcatrua esta que não fez sozinho, alguém daqui ajudou, e para
diminuir a pena, fez uma delação e entregou tudo. Frisou não ser contra o
município e nem ninguém, onde jamais falará de questões pessoais, que não sejam
ligadas ao interesse público, mas roubar não é só em Brasília, agora as coisas
vieram para cá, reportando-se a uma colocação do Vice-Prefeito Giovelli, dita no
Gramado, em período de campanha, que a questão das retroescavadeiras não ia dar
em nada, são coisas que acontecem. Frisou que na administração de Sua
Excelência e nas outras, não aconteceu, fraude para subir o valor da retroescava03

deira e tirar vantagens. Reportando-se ao projeto de lei que concede vale-refeição
as Conselheiras Tutelares, frisou que infelizmente não votarão no dia de hoje, pois
mais uma vez a assessoria da Casa detectou falhas, sendo preciso encaminhar ao
Executivo que faça correções, pela terceira vez, mas votarão na próxima sessão.
Referiu-se ao pedido que encaminhou ao Prefeito, como o mesmo falou que será
transparente, que mandasse cópia integral da auditoria realizada nas contas da
Administração Adroaldo Santi, quando pessoas estranhas estiveram na
contabilidade, por diversos dias, vendo números e levantando documentos, de
como foi o fechamento das contas, mas simplesmente a resposta do Prefeito é de
que não houve contratação com o objeto mencionado. Ressaltou que para entrar e
mexer no que é público, precisa de contrato, não pode um particular olhar as
contas sem ter vínculo, ou não querem mostrar, pois viram que está tudo certo,
com dinheiro em caixa, que deixaram com o depósito da repatriação e o valor do
ICM que veio dia trinta de dezembro, suficiente para pagar tudo, ficando apenas
um débito de cento e setenta e três mil reais, do livre, por que compraram, para
cumprir com os vinte e cinco por cento em educação, uma caminhonete Fiat toro e
mais equipamentos, senão teria zerado as contas. Pediu ao Presidente que
verifique a possibilidade de fazer legalmente todo o possível para responsabilizar a
autoridade máxima do município pelo que foi feito, ou que o mesmo mande a
auditoria, mesmo que tenham feito particular. Com relação à notícia que balançou
a cidade esta semana, já havia falado sobre o mesmo, que vasou na internet
durante a campanha e o Prefeito Adroaldo foi responsabilizado e teve perdas de
votos, por ter inventado que houve a fraude, mas agora, pelo comando do corajoso
Promotor Mauro Rockenbach, Chefe da Promotoria Criminal Especializada em
Porto Alegre, através da Operação Cobertura, onde contrata duas empresas para
esquentar uma, não houve denúncia de ninguém, até CPI foi feita na Câmara, mas
não deu em nada, por não terem provas, e como houve em diversos municípios,
conseguiram com a prisão que confessasse a fraude. Também fez uso da Tribuna o
Ver. TIAGO FACCO. Cumprimentou todos os presentes e desejou um bom
trabalho a Secretária Neusa. Registrou estar feliz após colocações dos colegas
Paulo e Rodrigo, do início de atendimento com horas-máquinas, frisando ser um
defensor da agricultura e suas cobranças não são críticas, mas sim o anseio dos
agricultores. Importante que o Ver. Rodrigo esteja vendo com o Prefeito aquilo
que os agricultores precisam e visitando o interior. A questão da alteração da lei,
destacou ser favorável, pois os servidores precisam ser valorizados e na concessão
do vale-refeição as Conselheiras Tutelares, destacou que ficará para a próxima
sessão, apenas pela questão de saberem de onde será retirado o recurso para o
pagamento. Registrou o anseio das pessoas, com relação à questão do concurso,
após notícias de fraude, destacando que, se houver culpados, que sejam
responsabilizados. Frisou ser uma notícia muito triste, que baixa a autoestima das
pessoas e leva o nome do município, pedindo justiça se cometeram erros. No
ESPAÇO DE LÍDERES manifestou-se o Ver. RODRIGO SEVERO. Agradeceu as
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palavras do Ver. Tiago, destacando que é do lado das coisas certas. Com relação à
questão do concurso, muito comentado, concorda que, se acorreu fraude que se
responsabilize as pessoas que cometeram o erro, independente de partido,
enfatizando que a justiça está fazendo o trabalho. Quanto à auditoria falada pelo
Ver. Beto, destacou que não houve auditoria, foi apenas conversado com um
pessoal, que veio fazer um orçamento, mas acharam muito caro, não aceitando a
proposta, destacando que ninguém ficou por dias revirando papelada. Sabe que
estão sendo criticados nas sessões, de que não estão fazendo corretos alguns
projetos, mas estão se esforçando e tentando aprender com pessoas mais
experientes, para solucionar os problemas, pois errar é humano. Ressaltou que a
população os escolheu para Prefeito e estão trabalhando sim, fazendo as estradas,
calçadas, terminando obras e pagando contas que ficou, porque não ficou dinheiro
em caixa. Quer pensar no município para frente e não ficar debatendo coisas do
passado, como fraude e Usina, que aconteceu e não vão mais reverter. Como líder,
tem a obrigação de fazer essas colocações. Em seguida, fez uso da Tribuna o Ver.
BETO PIOVESAN. Reportou-se a colocação do Líder do Governo, Ver. Rodrigo,
onde foi claro e espera que diga na Rádio, que a Usina nós não vamos reverter
mais, frisando ser uma confissão de uma mentira deslavada feita na campanha,
dita para ganhar voto e enganar o povo, de que iam buscar os outros cinquenta por
cento, como Pinhal Grande. Frisou que não podem simplesmente dizer as coisas e
ficar por isso, irá cobrar e trazer a gravação, para ficar nos anais do município,
como as fotos, os Prefeitos que passaram, o quê aconteceu em dois mil e onze, a
atual gestão, é para isso que buscam recursos para concluir o Centro de Pesquisas
Genealógicas. Frisou que duas questões saltam os olhos, se a usina não vem mais,
precisam buscar outra fonte de recursos para cobrir os cinquenta por cento,
lembrando que foi na Administração de Sua Excelência, que reconquistaram
cinquenta por cento, senão não teriam nada, pois haviam perdido tudo por
negligência e falta de trabalho de quem tinha que segurar os cem por cento, onde
rendeu vinte milhões de reais nos oito anos. A segunda questão foi ouvir a
colocação de que a auditoria não existiu, ressaltando que foram vistas pelos
Servidores, pessoas estranhas verificando as contas e lançamentos, questionando
como um particular vai mexer na contabilidade. Concluiu que não trouxeram a
auditoria por que não tem débitos e não querem confirmar o que se falou na
audiência pública das metas fiscais, onde ficou claro, que restou só cento e setenta
e três mil reais para serem pagos, tendo os recursos da repatriação e ICM ficado
em caixa. Estudarão um meio jurídico para responsabilizar pelos atos de permitir
que estranhos tenham acesso e espera que seja revisto e encaminhem a auditoria.
Reportando-se a questão do concurso, se recorda que na época os Vereadores se
esforçaram para tentar investigar, mas sem sucesso, pois houve defesa forte da
Administração por uma servidora. Na ORDEM DO DIA foi apreciado o Projeto
de Lei do Executivo n.º 06/2017, aprovado por unanimidade, com seu parecer.
No Espaço das Explicações Pessoais, manifestou-se o Ver. Tiago Facco, que
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questionou se de fato não houve Auditoria, e o porquê essas pessoas estiveram na
Prefeitura, olhando os documentos, se isso não pode, destacando que irão procurar
saber a verdade. Fez um breve comentário sobre a reunião que participou, em
Dona Francisca, acompanhado do Presidente e dos Vereadores Rodrigo e Neusa,
para debaterem sobre a Marcha dos Vereadores, enfatizando que deverão se
organizar junto com Pinhal Grande, para definir as demandas que serão em
conjunto, referindo-se à conclusão do asfalto do São Cristóvão e do cerro da gruta,
bem como as demandas do município. Comentou ainda que, nesta reunião, houve
Vereadores que sugeriram não mais realizar a Marcha, pois há demandas que são
solicitadas há dez anos e não foram contempladas, sugerindo usar uma
metodologia diferente para conquistar as mesmas. O Senhor Presidente informou
ao Vereador que já conversou com os demais e será marcada uma reunião para
elaborar as demandas. Após, se manifestou a Ver.ª Neusa Rossato. Referiu-se
também com relação à Marcha dos Vereadores e lamentou um comentário feito
pelo Presidente da Associação da Quarta Colônia, por ser a única mulher presente
na reunião, reforçando que sempre que o Senhor Presidente convidá-la e na
medida do possível, participará e que, naquela Câmara, também tem mulher, mas
não foi convidada. Com relação ao Concurso, sabe que está correndo na justiça,
mas a opinião particular de Sua Excelência como cidadã e Vereadora, é que sente
pelas pessoas que estão envolvidas no concurso, que se deixaram seduzir, talvez
por uma proposta de emprego seguro ou outra coisa, destacando que isso não
ocorreu só em Nova Palma, se perguntando se é possível confiar nas outras
empresas. Disse que trabalhou quase trinta anos no Banco do Brasil e entrou por
Concurso Público, sente por essas pessoas envolvidas que trabalham na Prefeitura,
mas sente muito mais, por aquelas que acreditam num concurso Público, se vêem
numa situação que poderia ter passado e poderiam ter sido chamadas, acreditando
na seriedade das pessoas. Reportou-se ainda sobre a Lava Jato, dizendo que confia
na justiça, achando necessário apurarem, para coibir essas atitudes na política, no
Brasil, estados e também municípios. Ficou orgulhosa de saber, que desde o
estado de Minas Gerais até o Rio Grande do Sul, o único Governador que não está
envolvido é o Senhor José Ivo Sartori, destacando que ainda há políticos que se
doam em prol dos interesses do povo. Em seguida, se manifestou o Ver. Rodrigo
Severo. Ressaltou que, ao se pronunciar com relação à Usina, que não vai se
reverter, não foi isso que quis dizer e não gosta que distorçam o que falou e sim
que as coisas do passado não se mexam mais, como o concurso e a roubalheira,
que a justiça resolva. Quanto a Usina não se sabe o que vai acontecer e se irão
reverter. Disse ainda, ser sempre o mesmo Vereador que vem falar da Usina e do
Concurso, sugerindo que troque o CD e pense no município para frente.
Referindo-se ao que disse na Sessão passada, o qual o Nobre Vereador Beto,
sempre cita, de que quem vive de passado é museu, esclareceu que se referir as
coisas ruins do passado, sendo que as boas têm que recuperar. Com relação à
Marcha dos Vereadores a Porto Alegre, destacou que sempre são os mesmos pedi06

dos, asfalto, cerro, passa administrações e nada acontece. Lembrou que o povo de
Nova Palma resolveu fazer uma troca geral na Câmara e para Prefeito, e sente-se
com disposição de lutar para o bem do Município e da Quarta Colônia e insistirá
com o Governo e Deputados, que querem votos daqui uns dias, que resolvam os
problemas. Quanto a auditoria, Sua Excelência disse que não houve, pois o
orçamento não fechou com o deles, mas se alguém quiser investigar, está no seu
direito e espera não voltar a tribuna para falar de Usina, parabenizando o Ver.
Beto e sua administração, que conseguiu reverter os cinquenta por cento da Usina
e espera que o mesmo continue lutando pelo município. Finalizando o espaço,
Ver. Beto Piovesan, dirigindo-se ao Ver. Rodrigo, frisou que assim que a
Administração concluir as obras em andamento irão buscar mais recursos.
Continuando, registrou ter solicitado, ao Ex-Prefeito Adroaldo, a relação das
emendas conseguidas nos quatro anos, com os devidos valores e objetivados, pois
todas as Sessões é falado o quê deixaram e tem para concluir, pedindo escusa a
Vereadora Neusa, com relação ao encerramento da creche. Afirmou não ser contra
o município, mas vai cobrar que as pessoas sejam próximas do que sua
administração fez, sabe que não foram perfeitos, mas querem trabalho sério.
Quanto a Auditoria, disse que voltará a falar, pois não pode colocar pessoas
estranhas dentro da contabilidade e anunciar que tem auditoria. Frisou que foi
neste local, que o Prefeito André confirmou ao Vereador e também ao Ex-Prefeito
Adroaldo a auditoria e que mandaria cópia, oportunidade em que questionou se é
pública, então esta auditoria tem que ser paga com recurso público. Concluiu que
não querem mandar a resposta, dizendo que a assessoria vai verificar da
responsabilização, e a partir desta informação, cada um responde por seus atos
pessoais, mas quando diz respeito à coisa pública não. Reportou-se ao Líder do
Governo, quando diz: prendam e condenam os culpados, na Sua avaliação, onde
diz que a culpa não é Sua, nem do Prefeito atual, destacou que o Prefeito atual era
Vice-Prefeito, e quanto à relação das pessoas, frisou que jamais citou o nome de
alguém por respeito, pelos mesmos motivos que a Vereadora colocou
anteriormente na tribuna. Ressaltou que, na relação de pessoas que se
beneficiaram, eram ligadas ao partido do Prefeito, que era vice-Prefeito da época,
também tem que ser investigado. Destacou que aguardava a vinda da denúncia
consumada, para após ver da possibilidade de abrir uma CPI e concluir o quê foi
começado tempos atrás. Finalizando, concordou com a Vereadora de que é preciso
passar o País a limpo, frisando que teria vergonha e não se candidataria se o
Prefeito Adroaldo tivesse feito um concurso desse tipo. Concluindo, o Sr.
Presidente convidou a comunidade para se fazer presente na próxima sessão, dia
vinte e quatro de abril, declarando encerrado os trabalhos da presente Sessão. Sala
das Sessões, Nova Palma, 17 de abril de 2017.
Ver.ª Neusa Rossato
1ª Secretária

Ver. Odacir Busato
Presidente
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