ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA DIA 19.06.2017
ATA Nº 17/2017
Aos dezenove dias do mês de junho 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 e colocou em apreciação a Ata n.º 16/2017, da Sessão Ordinária
realizada dia doze de junho de dois mil e dezessete, aprovada por unanimidade.
Em seguida, solicitou a 1ª Secretária, Ver.ª Neusa Rossato, que proferisse a leitura
do expediente: Of. SMSAS/SMED n.º 063/2017 – convite para a “Semana de
Valorização da Vida”, de 26 a 30 de junho; Of. Gab. Pref. n.º 135/2017 – convite
para Assembleia Pública Microrregional da Consulta Popular 2017, em Faxinal do
Soturno, dia 20 de junho; Of. Gab. Pref. n.º 137/2017 – movimentação financeira
do mês de maio de 2017. À Mesa, foram apresentados: Do Executivo Municipal:
Projeto de Lei n.º 15/2017: Dispõe sobre a destinação de área municipal.
Projeto de Lei n.º 16/2017: Autoriza o Poder Executivo a firmar Convênio com a
Pastoral da Saúde, de Nova Palma. Projeto de Lei n.º 18/2017: Concede abono
salarial aos agentes comunitários de saúde, vinculados à equipe do programa de
Estratégia de Saúde da família - ESF. No ESPAÇO DO GRANDE
EXPEDIENTE, fez uso da Tribuna o Ver. RODRIGO SEVERO.
Cumprimentou todos os presentes e respondeu o questionamento do Ver. Beto, da
Sessão passada, com relação à realização do Congresso Diocesano em Nova
Palma, colocando ter conversado com a Secretária de Educação, que justificou não
ter conseguido conversar com o pessoal da organização, tentou ligar várias vezes,
e quando conseguiu já estava encima da hora, se reuniu com as Diretoras das
Escolas Estaduais e Municipais, chegando ao consenso de que realizarão no
próximo ano, e também seria um gasto alto e como estavam no início da
Administração, não sabiam direito as condições financeiras do município. Em
seguida, parabenizou a Corsan, que depois de muita cobrança, consertou os
buracos na cidade e corrigiu os remendos no asfalto, uma preocupação dos
Vereadores. Também se reportou ao sério problema na entrada da cidade, com
muitos buracos no asfalto, informando que já realizaram uma licitação para
compra do material e até sexta-feira a Prefeitura fará as melhorias. Registrou que
participará da Marcha dos Vereadores a Porto Alegre, na quarta e quinta-feira, em
busca de recursos, pois estão preocupados com o bem do município, convocando
todos os colegas Vereadores. Em seguida, se manifestou na Tribuna o Ver.
TIAGO FACCO. Cumprimentou todos os presentes e registrou estar contente que
a Corsan realizou a recuperação dos buracos, e lembrou que na entrada da cidade
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fizeram trabalhos para recuperar o trecho, mas é difícil, por que o asfalto não cola
direito. Agradeceu a Administração por ter atendido ao pedido do Sr. Vicente
Cechin, no Comércio, pedindo, quando possível, passar o rolo onde colocaram
cascalho. Também solicitou o patrolamento e cascalhamento do trecho no asfalto
quebrado, mesmo pertencendo a Faxinal do Soturno, mas é preciso fazer, pois
Nova Palma é quem mais se beneficia. Com relação ao convênio da Corsan com a
Prefeitura, para a comunidade do Santo Inácio, questionou se já veio todo material
e quando iniciarão o serviço, pois logo chega o verão e começa a faltar água. Na
Rua Osvaldo Cruz, viu que a empresa não está mais na obra e um trecho de
calçada ficou sem ser feito, questionando se será concluído, para prestarem contas
do projeto. Registrou que esteve acompanhando a questão do calçamento e
calçada no Habitar Rigon, que preocupa, por ter enorme trânsito de caminhões,
necessitando ser bem feito, para não dar problema, pois se a empresa for embora e
ficar problemas, a Prefeitura terá que investir, sugerindo que se acompanhe de
perto o serviço. Continuando, fez uso da Tribuna o Ver. CLAUDIO PIOVESAN.
Saudou a todos e reforçou as colocações do Ver. Rodrigo, com relação à Marcha
dos Vereadores, sendo importante participarem, mesmo que as coisas que
dependem do Governo chegam a passo lento. Frisou ser importante o término do
Centro Cultural, pois Nova Palma tem o único centro de pesquisa existente na
América Latina, necessitando de um local adequado. Pediu a solução do problema
na estrada de Linha Cinco, que formou um olho de boi, acima da casa do Sr.
Doraci Vestena, e também na estrada de Linha Três, onde cruza uma sanga,
prejudicando o barranco. Reportou-se a colocações de um comentarista, que falou
sobre os fundos partidários para campanha política, onde o Governo Federal
estava tentando negociar para conseguir a aprovação da reforma da previdência,
que seria de oitocentos milhões de reais repassados, mas o Governo ofereceu três
bilhões, não sendo aceito, pois querem seis bilhões, estão brincando com o
dinheiro, sendo importante pensarem em quem votar. Prosseguindo, fez uso da
Tribuna o Ver. RENI TAGLIAPIETRA. Cumprimentou os presentes e ratificou
seu pensamento, quando necessário irá criticar, mas também elogiar a
Administração, agradecendo por terem atendido ao pedido de substituição de uma
luminária, na comunidade de Vila Cruz, pedido feito fora da Câmara, através do
Líder do Governo. Frisou que mesmo sendo pequenos pedidos, mas para quem é
atendido é de muito valor. Como mais luminárias foram danificadas após as
chuvas, solicitou que seja revisto, esta semana, pois no próximo final de semana
terá a festa junina e no dia dois de julho acontecerá a festa do Sagrado Coração de
Jesus, convidando a todos para prestigiarem. Pediu que, na medida do possível,
atendam seus pedidos, mas entende a situação do município. Registrou que
também participará da Marcha dos Vereadores a Porto Alegre, sabe-se que é
difícil atenderem, mais é importante batalharem juntos. Lembrou do desvio
realizado, onde o asfalto cedeu, na divisa com Faxinal do Soturno, se não tivesse
sido feito pelo Prefeito Adroaldo, não teriam por onde passar, frisando não ter
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cabimento tudo que se paga de impostos e as coisas básicas não serem feitas.
Finalizando o espaço, Ver. BETO PIOVESAN saudou os presentes e registrou
ter viajado o dia todo, juntamente com o Procurador do Município, a Porto Alegre,
e não teve tempo de se inteirar dos projetos que entraram na Casa, mas serão
encaminhadas as Comissões e apreciados nas próximas sessões, matérias
pertinentes ao andamento da Administração, como o convênio com a Pastoral da
Saúde, que é renovada desde mil novecentos e noventa e quatro. Registrou que o
Presidente Odacir ligou e pediu que, em virtude da viagem desta semana, que
fossem comedidos nos pronunciamentos, mas frisou que retomará assuntos
tratados aqui e na rádio, com as devidas respostas, pois tiveram audiência pública
e ficou claro como foi entregue a administração. Vai clarear para a região, como
foi empenhado e suado fazer uma boa administração e entregar em condições o
município, e não deixar a impressão que entregaram um município que não foi
capaz de pagar a folha de pagamento. Continuarão se manifestando e votando a
favor do que vem ao interesse do município e ressaltou não ser convincente a
explicação, com relação ao trigésimo oitavo Congresso Diocesano da Pastoral da
Educação, que será executado pelo município de Dona Francisca, por que não
conseguiram fazer telefonema, num mundo tecnológico que vivemos e nem por
falta de recurso, pois cada município é responsável por seus participantes.
Considerou não haver empenho, preparação e organização, perderam a
oportunidade, sendo esta a verdade. Também reforçou estar precário o desvio no
trecho de asfalto que cedeu, lembrando que antes da posse, o atual Prefeito, estava
tapando os buracos, e agora já deveria ter sido feito, basta dar a ordem para o
patrolamento, pois a chuva parou a dias, lembrando a ação decisiva e inédita do
Prefeito Adroaldo, mesmo ameaçado de ser preso, por fazer serviço fora do
município, foi o que salvou, pois o Governo do Estado prometeu recursos, mas já
tem mais de um ano, e nada resolvido, sendo importante insistirem. No ESPAÇO
DE LÍDERES manifestou-se o Ver. TIAGO FACCO. Solidarizou-se com os
colegas na questão da décima segunda Marcha dos Vereadores, que irão se unir
com outros dez Municípios e apresentarão demandas para a Quarta Colônia. É
conhecedor das dificuldades, mas não devem desistir de buscar recursos, a fim de
que o Município se desenvolva cada vez mais. Quanto as Reformas da Previdência
e Trabalhista, colocou não ser favorável, pois não é o agricultor, o pequeno
produtor e o trabalhador urbano, que devem pagar a conta do déficit do País.
Ressaltou que o Governo Federal já gastou mais com a reposição das dívidas dos
Municípios do que conseguirá economizar em dez anos com a Reforma da
Previdência. Em seguida, fez uso da Tribuna o Ver. RODRIGO SEVERO. Em
razão de fazer parte da Comunidade de Linha do Soturno, comunicou e convidou
os colegas Vereadores e comunidade para prestigiarem a festa, que se realizará no
próximo domingo, bem como a festa no Rincão dos Fréos. Em relação ao asfalto
quebrado na Linha do Soturno, o qual pertence ao Município de Faxinal do
Soturno, e este não se acha no compromisso de manter, com a alegação de que em
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Nova Palma está situada a Camnpal, com muitos caminhões que trafegam no
trecho, dessa forma fica a responsabilidade ao Município de Nova Palma. Frisou
que não adianta somente o patrolamento, necessita do cascalhamento, o que será
providenciado essa semana, só estão aguardando as patrolas, que estão na
manutenção. Colocou que o mesmo serviço de cascalhamento e patrolamento será
feito em São Cristóvão, que a prioridade está sendo arrumar as estradas do
interior. Defende a bandeira do PMDB e bate palmas quando as coisas estiverem
certas, mas quando estiverem erradas irá cobrar para corrigirem. Registrou ter
cobrado do Executivo a questão da iluminação na Vila Cruz e na medida do
possível está sendo feito. Em relação ao encontro Diocesano, que o Colega
Vereador Beto Piovesan cobrou explicação, colocou que será realizado no
próximo ano em Nova Palma, em razão de que esse ano tentaram várias vezes
contato, através de ligações, e nunca conseguiram falar com ninguém. Colocou ter
alguns questionamentos a serem feitos na data de hoje, mas deixará para a
próxima sessão, atendendo solicitação do Presidente, que lhes pediu que hoje
tivessem uma sessão calma em razão da viagem a Marcha dos Vereadores. Na
ORDEM DO DIA não houve votação. No Espaço das Explicações Pessoais
manifestou-se a Ver.ª Neusa Rossato. Cumprimentou os presentes, e mencionou
o Projeto de Lei que autoriza firmar convênio com a Pastoral da Saúde, que existe
desde mil novecentos de noventa e quatro e foi interrompido na administração
passada, justificando a necessidade de um novo Projeto. Registrou que também
estará presente na marcha dos Vereadores, com demais colegas, para reivindicar as
prioridades do município e região. Solidarizou-se com o Vereador Fernando, que
foi a tribuna em defesa de Sua Excelência, por ter sido chamada de incoerente
pelos colegas. Registrou ainda, que esteve no estado de Tocantins, destacando que
aproveita suas viagens para observar a cultura, costumes e o lado político.
Considerou um estado muito rico, embora esteja passando por graves problemas
de corrupção, e possui muitas áreas inexploradas. Admira essas pessoas
empreendedoras, que saem do Rio Grande do Sul para desbravar outras terras, mas
considera estarmos no céu, apesar de todos os problemas aqui existentes. Após, se
manifestou o Ver. Fernando Cassol. Cumprimentou os presentes e agradeceu
pela receptividade nas festas de Linha Um e do Gramado, dizendo ser muito bom
estar junto e vendo o que se passa nas comunidades. Frisou ter cobrado o Senhor
Prefeito, com relação ao asfalto quebrado, dizendo que o mesmo estava esperando
que Faxinal o fizesse, mas como não vieram, vai mandar as patrolas arrumar o
trecho. Concordou com o Vereador Reni, que são os pequenos serviços realizados,
que as pessoas ficam felizes. Convidou a todos para participarem no próximo
domingo, da festa no Pinhalzinho, bem como no Rincão dos Fréos. Frisou que se
fará presente na Marcha dos Vereadores, destacando a importância de buscar
recursos para o município. Em seguida, o Ver. Beto Piovesan retornou a Tribuna,
dizendo que dará a resposta com relação à entrevista no momento oportuno, que
assumiu o compromisso desde Sua diplomação, de cumprir sua obrigação nesta
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Casa, frisando não ter problemas pessoais com ninguém, nunca ofendeu ninguém
e desafiou a buscar nas gravações se algum dia Sua Excelência proferiu alguma
ofensa pessoal a qualquer um dos Vereadores ou de pessoas da Administração.
Destacou que, quando se referiu a débitos da família do Prefeito, é porque existia
uma lista, bem como não tem medo de ameaças. Sua administração é pública e já
foi objeto de auditoria e nada foi encontrado, e o quê pode ter ocorrido alguma
irregularidade por falta de conhecimento de fazer ou praticar o ato, pois havia a
fiscalização do Controle Interno, bem como da Câmara de Vereadores, mas duvida
que tenha havido má fé, ao contrário do que aconteceu nos quatro anos anteriores.
Destacou não ser contra os interesses de Nova Palma, mas espera que duplique as
obras já existentes e torce por uma Nova Palma ainda melhor. Concluindo, o Sr.
Presidente fez algumas colocações, dizendo que pediu aos colegas que irão viajar
a Porto Alegre reivindicar, que tivesse uma Sessão tranquila, embora não tenha
impedido de se manifestarem. Espera ainda, que cada Vereador haja com respeito
nas suas colocações, mesmo na rádio e que todos devem ser realmente novapalmenses, cada um deve defender suas ideias e às vezes é cobrado por não tomar
atitudes. Reportou-se ao Líder do Governo, dizendo que foi procurado por
moradores da Saracura, que o acesso a essa localidade está precário, pedindo
providências, bem como se referiu ao asfalto quebrado, que é lamentável a
situação. Registrou ainda que, quando participou das reuniões em Faxinal do
Soturno, com os representantes do governo, foram informados que tão logo
iniciasse o recapeamento na região, fariam o conserto. Registrou que estará
participando da Marcha dos Vereadores, nos dia vinte e um e vinte e dois e que lá,
não terá partido e sim união, citando as demandas do município que serão
defendidas, bem como o apoio da rádio, que fará ampla divulgação. Informou
ainda, que recebeu muitas ligações dos Presidentes das Câmaras, para as
Secretárias também participarem do evento, para que quando ocorrer à troca dos
Presidentes, as mesmas tenham conhecimento para orientar os mesmos. Convidou
a comunidade para se fazer presente na próxima sessão, dia vinte e seis de junho,
declarando encerrado os trabalhos da presente Sessão. Sala das Sessões, Nova
Palma, 19 de junho de 2017.

Ver.ª Neusa Rossato
1ª Secretária

Ver. Odacir Busato
Presidente
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