ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA DIA 18.09.2017
ATA Nº 27/2017
Aos dezoito dias do mês de setembro 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: Claudio Piovesan, Fernando Cassol,
Flavio Busanello, Neusa Rossato, Paulo Uliana, Reni Tagliapietra, Rodrigo
Severo e Tiago Facco. O Senhor Presidente declarou aberto os trabalhos,
cumprimentou os presentes e colocou em apreciação a Ata n.º 26/2017, da Sessão
Ordinária realizada dia onze de setembro de dois mil e dezessete, aprovada por
unanimidade. Em seguida, solicitou a 1ª Secretária, Ver.ª Neusa Rossato, que
proferisse as leituras: Of. Gab. Prefeito n.º 206/2017 – Relação das obras em
andamento, servidores ativos e cargos em comissão; Of. Gab. Prefeito n.º
207/2017 – Resposta do Pedido de Informações Proposição n.º 57/2017; Ofício n.º
01, PLEBISUL – Movimento O Sul é Meu País; Of. Circ. n.º 04/2017 – EEEB
Tiradentes encaminhando exemplar do Jornal Tiradentes News. À Mesa, foram
apresentados: Do Executivo Municipal: Projeto de Lei n.º 25/2017: Dispõe
sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2018. Do
Legislativo Municipal: Do Ver. Flavio Busanello/PSB: Proposição n.º
59/2017: Pedido de Providências: Que o Executivo Municipal, através da
Secretaria de Obras e Trânsito, providencie: Reabertura da estrada de Linha
Três, acesso ao Sr. Cerilo Garlet até o Sr. Clairton Dalla Vale; Colocação de
tubos de 40 cm, na Linha Rigon, próximo à primeira barragem. Proposição n.º
60/2017: Pedido de Providências: Que o Executivo Municipal, através da
Secretaria competente, providencie a colocação de faixa de segurança elevada,
na Av. Dom Érico Ferrari, em frente à Igreja Nossa Senhora do Caravaggio, em
ambas as vias. Proposição n.º 61/2017: Pedido de Informações: Que o Poder
Executivo Municipal forneça a relação completa dos Servidores Públicos
nomeados, em decorrência do Concurso Público realizado em 2011. No
ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE, fez uso da Tribuna a Ver.ª NEUSA
ROSSATO. Cumprimentou todos os presentes e parabenizou a Câmara pela
Sessão Solene de sexta-feira, bem como os homenageados, sendo justa a
homenagem, onde normalmente se homenageia o Patrão e nessa oportunidade,
foram homenageadas pessoas que trabalharam pelo CTG, achando louvável
valorizar essas pessoas. Colocou que, no domingo, esteve na festa da Comunidade
da Salete, onde foram muito bem recebidos, Sua Excelência e o Vereador Paulo
Uliana, animada pelos Irmãos Moro, e em razão da Semana Farroupilha, tinha
muitos pilchados de gaúcho. Desejou um feliz dia do gaúcho a todos,
principalmente aos gaúchos do nosso Município, que nos honram com sua cultura.
Achou muito bonito ir no CTG e ver as crianças nas danças, lembrando que seus
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filhos também dançaram no CTG, achando louvável e muito bonito. Ressaltou que
admira o trabalho do CTG e a reforma que foi feita. Em seguida, assumiu os
trabalhos o Vice-Presidente, Ver. Tiago Facco, que passou a palavra ao Vereador
Presidente, a fim de que fizesse uso da Tribuna. Ver. ODACIR BUSATO
cumprimentou a todos e colocou que, na data de hoje, o Presidente dos Vereadores
da Quarta Colônia, Carlos Fantinel, ligou requerendo o agendamento de uma
reunião, no dia vinte e sete desse mês, no Plenário da Câmara de Nova Palma,
para os Vereadores, pois havia ficado definido que a próxima reunião seria em
Nova Palma, oportunidade que farão uma análise das proposições levadas na
Marcha dos Vereadores a Porto Alegre, a fim de verificar se deu resultado,
trocarem ideias e verificar da possibilidade de formarem uma associação dos
Vereadores igual os Prefeitos têm, para que possam trabalhar em conjunto nos
projetos. Convocou todos os Vereadores a se fazerem presentes na citada reunião,
e, logo após, terá uma janta no Restaurante do Casca. Colocou que foi procurado
por alguns moradores de Nova Palma, que pediram para os Vereadores se unirem
e enviar um pedido de providências ao Prefeito, porque a estrada de Pinhalzinho a
Caemborá encontra-se intransitável, são sabedores das dificuldades e choveu
bastante, mas necessitam urgentemente de tal serviço. Requereu ao Líder do
Governo que levasse essa reivindicação ao Prefeito. Também registrou o pedido
de uma Senhora do Rincão dos Fréos, que questionou de um modo um tanto rude,
se os Vereadores não tinham a capacidade de pedir para o Prefeito mandar arrumar
a estrada de Rincão dos Fréos, pois tem uma ponte que dá acesso a propriedade do
Senhor Valter Rossato e está intransitável, quando chove o desvio é feito pela
frente da propriedade do Ênio Bertoldo, que fica um lamaçal, requerendo
providências o quanto antes, pois não demanda de muito recurso. Manifestou-se
quanto à sessão solene, que ficou surpreso, pois em anos anteriores havia pouca
participação e nesse ano estava quase lotado o CTG e se emocionou com as
apresentações das crianças dos grupos de dança, importante dar apoio. Agradeceu
o trabalho das Servidoras da Câmara na organização da Sessão Solene no CTG.
Após, manifestou-se na Tribuna o Ver. RENI TAGLIAPIETRA. Cumprimentou
a todos e parabenizou a Câmara pela Sessão Solene realizada no CTG, quando
homenageou pessoas que se dedicaram ao CTG. Frisou ser importante o
reconhecimento pelo trabalho em todas as entidades, valorizando sempre as
pessoas. Ressaltou serem muito cobrados pela questão das estradas e como as
máquinas estão indo para Vila Cruz e arredores, pediu encarecidamente que
executem as devidas melhorias. Reportou-se a proposição do Ver. Flavio, que
solicita reabertura de trecho da estrada em Linha Três, destacando ser muito
estreita e passagem de maquinários, se solidarizando com o pedido do colega.
Homenageou a Escola Padre João Zanella, de Vila Cruz, pelos setenta e oito anos
de existência, comemorado dia vinte e quatro de setembro. Destacou ser uma
escola referência para várias comunidades, dinâmica nas atividades e se
destacando em vários projetos, por possuir sistema de ensino integral, registrando
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alguns deles. Destacou ser louvável grupos que lutam e se esforçam para educação
de qualidade e uma Nova Palma cada vez melhor. Parabenizou todos os Gaúchos
pelo seu dia, comemorado em vinte de setembro, sugerindo que sirva de reflexão a
luta dos Farroupilhas, pois nos dias de hoje está da mesma forma. Continuando,
fez uso da Tribuna o Ver. FLAVIO BUSANELLO. Saudou a todos e justificou
seus pedidos de providências, destacando que a reabertura da estrada, facilitará o
deslocamento das máquinas e escoamento dos produtos. Frisou ser lamentável,
agora que tem o asfalto, ser preciso redutores de velocidade, para evitar correrias.
Lembrou que, na gestão anterior foi reaberta a estrada na Linha Rigon, e seis
bueiros solucionaria o problema. Quanto ao pedido de informações, colocou ser
para esclarecimentos, pois a tendência é o juiz anular tudo, lembrando que sua
esposa também fez o mesmo concurso, passou por mérito e capacidade, como
muitos outros, sendo injusto penalizar quem não fez sujeira. Parabenizou os
homenageados no CTG, pelo trabalho, frisando que a sessão foi um espetáculo,
desejando que continue. Prosseguindo, fez uso da Tribuna o Ver. TIAGO
FACCO. Saudou a todos e agradeceu o Executivo pela resposta do pedido de
informações, destacando que conversou com Deputados para auxiliarem na
liberação do recurso para o calçamento em Novo Paraíso, grande conquista para
aquela comunidade. Pediu ao Líder Ver. Rodrigo, que leve a preocupação no
calçamento na Linha Rigon, que possui três buracos na via, necessitando de pó de
brita ou ser refeito. Frisou ser preocupante a questão das estradas, pois as
demandas não acontecem, lembrando que dia quatro de setembro registrou na
Tribuna, que as patrolas estavam a quinze dias paradas, mas só uma estava com
problema, e de lá até agora patrolaram a entrada até a comunidade do Comércio.
Lamentou que nesse quase um mês, foi patrolado somente a Linha dos Cocco,
Bugre e parte do Comércio. Destacou ser um inverno bom para trabalhar, mas não
está rendendo o serviço. Considerou um desencontro de informações, quando
colocado na Casa que as patrolas iam para Vila Cruz, Pinhalzinho e Caemborá,
mas foram para o Comércio. Destacou que passam as informações que recebem,
deve haver uniformidade das ideias. Quanto à draga parada, sabe dos custos, mas a
maioria dos problemas não influencia no trabalho dela. Poderiam cobrar valores
dos agricultores, baixando Decreto, que pagaria o investimento, pois tem muita
demanda de horas-máquinas. Registrou que uma pessoa de cidade vizinha,
colocou que as estradas estão péssimas por onde passou. Frisou que não podem
deixar de fazer as demandas básicas. Na sua opinião, uma viagem a Porto Alegre,
em busca de recurso ou informações, bem agendada e organizada é investimento e
não custo, sendo que indo de carona, existe a necessidade de se deslocar de táxi.
Finalizando o espaço, Ver. RODRIGO SEVERO cumprimentou os presentes e
parabenizou as Servidoras e o Presidente, pela organização da Sessão Solene no
CTG, os homenageados pelo que prestaram ao CTG, sendo merecido e deve haver
continuidade e também o Gilson Descovi, fundador da Lei, na época de sua
Legislatura. Parabenizou todos os gaúchos pelo seu dia, comemorado em vinte de
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setembro, frisando ser bom ver que as crianças e jovens continuam cultivando as
tradições gaúchas. Respondeu alguns questionamentos dos colegas Vereadores,
esclarecendo quanto ao horto, que está abandado e crítico, cobrou do Prefeito e
Secretário, a devida manutenção, lembrando que na Administração Elder, em dois
mil e doze, o horto estava em dia, tinha galpão de pé, prensa funcionando e um
funcionário cuidando, mas caiu e nada mais foi investido na Administração
passada, mas irão tentar retomar os cuidados. Quanto ao corte de árvores no
Distrito Industrial, ficou preocupado, pois foi um erro grande, não sabem quem
foi, não sendo ninguém da Prefeitura, mas já estão em busca do responsável, que
será punido. Quanto às horas-máquinas, sabem das dificuldades, o parque está
sucateado e estão se esforçando para atender os agricultores, mas as máquinas
quebram, sendo urgente fazerem um leilão das máquinas paradas e comprarem
uma retroescavadeira nova. Colocou que chama a atenção os Vereadores
colocarem que ligam pedindo as coisas, mas pra sua Excelência não. Informou que
nesta semana será realizada as melhorias nas estradas de Vila Cruz a Caemborá, e
depois as estradas da Salete, onde alguns lugares necessitam de reparação, assim
como no Santo Inácio, não o total, colocando não ser possível atender tudo, é
preciso calma, pois estão gastando mais de sessenta mil reais por mês em diesel
para as máquinas. Também registrou terem gasto mais de duzentos mil reais em
mecânica, isso que tem um no parque. A faixa de pedestre, em frente ao
Caravaggio, também preocupação de Sua Excelência, em breve será feita e se não
tiverem condições, Vereadores farão um mutirão para a devida pintura. Quanto à
colocação do Ver. Tiago, destacou que trezentos reis de economia numa viagem a
Porto Alegre, faz diferença sim, querem pagar a folha de pagamento, com número
de funcionários reduzidos, que estão dando conta do recado, fazendo quase mais
que a outra Administração, que estava cheia de funcionários, trinta Cargos em
confiança. No ESPAÇO DE LÍDERES não houve inscritos. Na ORDEM DO DIA
não houve votação. No Espaço das Explicações Pessoais manifestou-se o Ver.
Fernando Cassol. Cumprimentou os presentes e parabenizou a Câmara de
Vereadores pela bela Sessão Solene realizada no Centro Folclórico Porteira da
Tradição, destacando a importância de dar força a essa entidade e tradicionalistas,
bem como as crianças que participaram. Registrou que, esteve em Pinhal Grande,
no dia ontem, participando da Primeira Copa Celito Bulegon como treinador, que
teve a participação do Ver. Reni, bem como parabenizou o goleiro Neuso,
destacando a importância de participar das competições em outros municípios,
para que eles também venham nos nossos eventos. Parabenizou todos os gaúchos
do município, frisando que na quarta-feira, estarão fazendo uma cavalgada,
convidando a todos para participarem, cultivando assim a nossa tradição.
Registrou que esteve cobrando o Prefeito e o Secretário, para saber onde estão as
patrolas, sendo informado que está se concluindo os trabalhos no Comércio e
após irá para Novo Paraíso, Pinhalzinho e Caemborá, bem como que já iniciou os
trabalhos da barragem do Caemborá. Finalizando, parabenizou os homenageados,
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Senhores Dari Canzian, Marcelo Goergen e o Guilherme Martins, bem como o
Senhor Gilson Descovi que teve a ideia. Também se manifestou o Ver. Paulo
Uliana. Ver. Paulo Uliana. Cumprimentou todos os presentes e parabenizou toda
gauchada pela Sessão Solene, que foi um evento muito importante, destacando que
através do CTG as crianças e jovens aprendem a serem honestos, sérios,
trabalhadores e servidores do nosso Estado. Referiu-se à cavalgada liderada pelo
Ver. Cassol, disse que se for possível, Novo Paraíso se fará presente. Dirigindo ao
Vereador Tiago, com relação às estradas, frisou que falou no programa de rádio
dizendo que iriam fazer um trabalho no Comércio e após seguiriam para outras
comunidades, frisando que lhe parece que aqui tem o jogo político, e que
assumiram a prefeitura com muito dinheiro e máquinas novas e todos os
problemas está acontecendo agora em oito meses que estão trabalhando, ou porque
tinha muito para ser feito ou os temporais estão acontecendo só agora. Concorda
que não são somente as estradas citadas que estão danificadas, mas após as chuvas
são todas. Pediu que a população entenda que estão colocando material e
maquinário, fazendo a manutenção e que foi parado porque já estava previsto
chuva e se o Prefeito não economizar, as coisas vão ficar piores. Com relação ao
serviço deixado de fazer, disse que também acontecia nas outras administrações,
citando uma da passada, que na Sessão da Câmara realizada em Novo Paraíso, a
comunidade fez um pedido para que fosse canalizada a água, tirar o parquê do
ginásio e colocar tabuão. Frisou que na época o Líder do governo se empenhou,
mas até hoje a comunidade não recebeu. Continuando, disse que cansou de
encontrar a draga encima de uma prancha sendo puxada por uma patrola, ficando
parada até quinze dias. Frisou que a perfeição não está no seu governo, mas
também deixou de acontecer no passado, pedindo que sejam tolerantes, pois a
situação é difícil e foi herdado o município sem dinheiro, citando que os meses
recentes a arrecadação é muito ruim. Como Líder do partido do PMDB, pediu
mais compreensão e que também está preocupado com as estradas, sugerindo que
os colegas falem com o Prefeito, que está disposto receber a todos, bem como o
Secretário e não só entrar em contato com os Vereadores. Finalizando o espaço,
Ver. Tiago Facco retornou a tribuna, dizendo que era muito fácil cobrar da
administração passada e na campanha, e agora, não gostam que estão trazendo as
demandas que chegam até Suas Excelências. Com relação ao horto, informou que
tem fotos de como recebeu, em dois de janeiro tirou três carretas de lixo do local,
a prensa não funcionava e ninguém lhe entregou o horto, aguardou no final da
administração para fazer a transição, mas ninguém apareceu. Ressaltou que não
fez tudo que merecia, mas não deixou no estado que está, pedindo desculpa pelo
desabafo. Referiu-se ao Ver. Rodrigo, dizendo que a pessoa que passou a
informações não foi à correta, isso sem falar da parte dos fundos. Frisou que, a
partir de agora, vai acompanhar a Secretaria da Saúde, ressaltando que não é
porque aconteceu com Sua Excelência, mas, na sexta-feira, esteve no Posto de
Saúde, por volta das onze horas, com sua filha que estava com bastante febre, mas
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olharam para o relógio e pediram que dessem um remédio e voltassem à tarde.
Prosseguindo, disse que não é porque era Sua filha, uma criança de apenas três
anos, ou seja quem for, isso não poderia acontecer, pois havia na sala um médico e
outro no consultório. Ressaltou que irá falar com a Secretária de Saúde sobre o
ocorrido. Após várias tentativas de consulta em outro local, optou em levar no
Plantão do hospital, sendo muito bem atendido pelo Dr. Marcelo. Ressaltou ainda,
que na sala do Posto, havia funcionários que estavam passando massa fina nas
paredes onde estava sendo feitas as consultas, considerando um desrespeito com
as pessoas que ali estavam por motivo de saúde, não sendo contra fazer a
manutenção, mas procurar fazer em outro horário. Finalizando, o Senhor
Presidente, Ver. Odacir dirigiu a palavra ao Ver. Paulo, dizendo que quando se
referiu as estradas, é sabedor das dificuldades dos municípios e que citou o nome
de quem pediu, e que entendam, pois os munícipes cobram e é dever do Vereador
levar ao conhecimento daqueles que administram, declarando encerrado os
trabalhos da presente Sessão. Sala das Sessões, Nova Palma, 18 de setembro de
2017.

Ver.ª Neusa Rossato
1ª Secretária

Ver. Odacir Busato
Presidente
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