ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA DIA 20.02.2017
ATA Nº 02/2017
Aos vinte dias do mês de fevereiro 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 abertos os trabalhos da primeira Sessão
Ordinária da 14ª Legislatura, saudou os presentes e convidou para fazer parte da
Mesa Excelentíssimo Senhor André Luiz Rossato, Prefeito de Nova Palma. Em
seguida, registrou a alegria de ter sido eleito Presidente, com o apoio de todos os
colegas Vereadores, e lembrou ter sido Vereador em outras duas oportunidades,
sendo Secretário da Câmara por quatro anos, com um trabalho voltado para os
munícipes de Nova Palma. Espera fazer um trabalho a contento dos Vereadores e
munícipes, destacando que devem começar pela Casa e não esperar pelos outros,
elegendo as pessoas que se dedicam e sabem o que fazem. Frisou ser preciso dar
confiança aos eleitores e encerrar o mandato de cabeça erguida, com a missão
cumprida de que fizeram algo para Nova Palma. Vai haver divergências, mas que
seja no sentido de fazer as coisas. Agradeceu seus eleitores pela oportunidade,
frisando que estará lado a lado de todos, trabalhando por Nova Palma. Em
seguida, passou a palavra ao Sr. Prefeito André, que inicialmente cumprimentou
os presentes e registrou que fez questão de participar da primeira sessão,
agradecendo a presença da comunidade e a compreensão e acolhimento dos
Vereadores, que atenderam a solicitação de sessão extraordinária e entenderam a
necessidade de contratação. Frisou que querem estar próximos, conversar com os
Vereadores e aos poucos se corrigirem, se necessário. Sabem das dificuldades que
enfrentarão, mas querem ser parceiros e que entendam e atendam os pedidos, estão
abertos para qualquer explicação que a Câmara solicitar, pois querem fazer um
governo com total transparência e, no caso de dúvidas, fazem questão de tirá-las.
Agradeceu novamente o convite, colocando seu gabinete à disposição. Na
oportunidade, o Presidente Odacir agradeceu a Presença de Prefeito Municipal e
colocou em apreciação: Ata n.º 42/2016, da Sessão Ordinária realizada dia
dezenove de dezembro de dois mil e dezesseis, Ata da Sessão Solene de Instalação
da 14ª Legislatura – 2017-2020, com a posse dos Vereadores, Prefeito e VicePrefeito, realizada dia primeiro de janeiro de dois mil e dezessete e Ata n.º
01/2017, da Sessão Extraordinária realizada dia treze de fevereiro de dois mil e
dezessete, todas aprovadas por unanimidade. Na ocasião, o nobre Primeiro
Secretário, Ver. Rodrigo Severo leu: Convite do Conselho Municipal de Saúde,
para Audiência Pública, dia 21 de fevereiro; Convite do Sindicato dos Servidores
Públicos Municipais de Nova Palma, para o jantar baile de confraternização no dia
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03 de março; Resolução n.º 01/2017, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais,
aprovado pelos Vereadores em defesa da Previdência Social Rural; Of. Circ. Gab.
Prefeito n.º 01/2017, comunicando recebimento de recursos; Of. Gab. Prefeito n.º
24/2017, referente à movimentação financeira dos meses de dezembro de 2016 e
janeiro de 2017, do Executivo Municipal e Câmara de Vereadores; Of. n.º 01/2017
Sec. de Finanças, referente ao SIAPC-PAD 6º bimestre 2016; Of. Gab. Prefeito n.º
26/2017, indicando a Vereadora Neusa Rossato, para Líder do Governo na
Câmara; Of. n.º 01/2017/PMDB, indicando o Ver. Paulo Uliana para Líder da
Bancada; Of. Bancada PSB, informando o Ver. Tiago Facco, para Líder; Of.
Bancada PP, informando o Ver. Beto Piovesan, para Líder. À Mesa, foram
apresentados: Do Legislativo Municipal: Da Mesa Diretora: Proposição n.º
01/2017: Projeto de Resolução n.º 01/2017: Aprova o calendário das Sessões
Ordinárias e Reuniões das Comissões Permanentes da Sessão Legislativa do ano
de 2017. Da Ver.ª Neusa Rossato: Proposição n.º 02/2017: Indicação: Que o
Executivo Municipal analise a possibilidade de alterar a Lei n.º 1.503, de 23 de
outubro de 2013, que dispõe sobre a concessão de vale-refeição aos Servidores
Municipais e dá outras providências, alterando o §4, do Art. 5º, que passaria ter a
seguinte redação:“Art. 5º Não farão jus ao benefício instituído pela presente Lei:
... §4º servidores que apresentarem mais de 05(cinco) dias de atestado no mês,
exceto se for por doença infectocontagiosa ou acidente de trabalho;” e
Proposição n.º 03/2017: Pedido de Providências: Que o Executivo Municipal,
através da Secretaria competente, providencie a colocação de tachões ou quebramolas na Rua Raimundo Aléssio, no percurso entre a Rua Siqueira Couto e o
Balneário. Do Ver. Beto Piovesan: Proposição n.º 04/2017: Pedido de
Informações: Que o Executivo Municipal forneça cópia integral do Processo de
Licitação: aquisição de recargas de gás para uso nas Secretarias Municipais. Da
Bancada da Coligação Nova Palma Avança com União e Experiência PP/PT/PSB: Proposição n.º 05/2017: Indicação: Que o Executivo Municipal
estude a possibilidade de conceder Vale-refeição aos Conselheiros Tutelares do
município de Nova Palma. No ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE fez uso
da Tribuna, Ver. TIAGO FACCO. Cumprimentou os colegas, nominando a
todos, pelo papel fundamental que cada um desempenhará nesta Casa e os demais
presentes. Ressaltou a importância da primeira sessão, onde inicia um grande e
novo desafio, o de ser representante dos munícipes, em especial aos votos de
confiança, convidando a todos para se engajarem nessa caminhada e espera que
seja da melhor maneira possível. Agradeceu seus pais pelos ensinamentos, para ser
uma pessoa de bem e correto, seu irmão pela parceria, convivência e conselhos, a
família pelo entendimento e paciência, sua esposa Camila pela compreensão e
parceria e sua filha Betina já aprendendo os melhores valores da vida. Os
familiares que participaram e participam no seu dia a dia, as pessoas pelo apoio
que confiaram em seu trabalho, sem medir esforços para buscar as soluções das
demandas apresentadas e contribuindo para uma melhor qualidade de vida.
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Registrou ter sugerido a Associação Comercial e Industrial de Serviços - ACIS a
criação da campanha do troco solidário no município, como forma de angariar
recursos no comércio na doação do troco. Foi encaminhado um ofício ao
Presidente Adriano Vestena, que concordou com a iniciativa, sendo os recursos
doados a uma entidade do município, como por exemplo, o Hospital, que já
consultado concordou em receber a doação. Após, fez uso da Tribuna Ver.
PAULO ULIANA. Saudou os presentes e registrou a alegria de ser Vereador e
representar em especial os agricultores. Agradeceu aos colegas Vereadores, as
Servidoras pelo apoio e auxílio, a Família e sua comunidade. Como Líder da
Bancada, registrou o trabalho da Administração, que está sendo com muita
economia, pois os municípios atravessam momentos difíceis. Destacou que os
Servidores Municipais estão colaborando para que a Administração seja um
sucesso. Frisou que Seu propósito é ser um Vereador amigo, sem rancores,
pedindo fraternidade e paz, como na Legislatura passada, para que no final do
mandato tenham cumprido a missão, com um trabalho sério e transparente. Em
seguida, usou a Tribuna Ver. CLAUDIO PIOVESAN. Cumprimentou a todos e
agradeceu a Deus, sua família e as pessoas pelo voto de confiança, sendo uma
alegria ter conquistado a eleição para Vereador. Registrou que esteve nos
gabinetes da Deputada Lisiane Bayer e do Deputado Elton Weber, Deputada esta,
que ontem esteve no município. Na oportunidade, pediram apoio na rejeição da
reforma da previdência, com relação à aposentadoria dos produtores rurais, pois se
aprovada ficará difícil até para o município, o aumento da idade. Pediu aos colegas
Vereadores que também peçam a seus Deputados que não aprovem essa reforma, e
seja mantida a idade como está. Continuando, fez uso da Tribuna Ver. BETO
PIOVESAN. Saudou a todos e reiterou suas colocações, já feitas na rádio e na
sessão de posse, de que irão agir buscando sempre o melhor para Nova Palma,
embora divergissem ideologicamente e posicionalmente. Frisou ser preciso
prosseguir, destacando que serão impecáveis, principalmente na fiscalização e no
cumprimento das atribuições. Ressaltou ser dever discutir os projetos, fazer leis e
proposições e fiscalizar, destacando serem invioláveis em suas manifestações no
território do município. Lembrou já estar na quarta Legislatura e conhecer o
funcionamento da máquina pública. Com relação ao projeto de anistia total dos
juros e multas para alguns que devem IPTU, frisou ser reprise, pois já veio quando
era Vereador de Oposição, em outra Legislatura, e muitos ainda estão na lista e
irão se beneficiar da lei. Ressaltou a importância da imprensa, pois os Vereadores
precisam colocar para a comunidade se é a favor ou contra a concessão de
privilégios para uns que tem dinheiro pra pagar em trinta dias o desconto integral e
os menos favorecidos não poderão pagar, considerando o projeto discricionário,
motivo que fizeram o pedido de informações para o Executivo, lista esta que tem
secretário, pai do Prefeito e outros. Ficou feliz com a vinda do Prefeito na Casa,
pois o mesmo colocou que darão transparência a Administração. Reportou-se a
auditoria realizada há poucos dias, nas contas da Administração anterior, destacan03

do não temerem, pois secretários saíram da mesma maneira que entraram, com os
mesmos recursos, capital e patrimônio. Registrou haver desconforto na
comunidade, com relação à licitação no fornecimento de gás ao município, motivo
ao qual fez o pedido de informações, colocando que aguardarão a resposta e assim
será com tudo que forem cobrados na rua. Mostrou o inquérito policial que
investigou o concurso público de Nova Palma, onde o responsável foi preso e fez
delação premiada, entregando como aconteceu a fraude, destacando que irão
discutir com o Presidente e colegas a instalação de Comissão Parlamentar de
Inquérito, lembrando que os Vereadores da Legislatura passada instalaram, mas
não avançaram, pois não tinham elementos e provas, e agora se têm. Justificou o
pedido do vale alimentação para as Conselheiras Tutelares, lembrando que o
Prefeito no ano passado, por motivo do período eleitoral, não pode conceder, mas
há disposição dessa Administração conceder, diante do crescimento da receita.
Prosseguindo, fez uso da Tribuna a Ver.ª NEUSA ROSSATO. Cumprimentou
todos os presentes e registrou sentir-se honrada de estar na Casa, realizando um
sonho antigo de participar da vida política no município. Frisou que continuará
servindo e trabalhando pelo município. Agradeceu o apoio e incentivo da família,
seus pais Orestides e Elena Dalcin, que transmitiram bons exemplos e retidão de
caráter para ser uma pessoa séria, idônea e justa. Frisou que não concorda e não
concordará com coisas ilícitas, estando imbuída de fazer um mandato de
Vereadora para todos. Usará a tribuna de maneira responsável, trazendo coisas que
contribuam para o bom desenvolvimento dos trabalhos na Casa e do município, e
o que não sabe irá aprender, apesar da Bancada não ter experiência, mas se
ajudarão. Com relação à Sessão Extraordinária do dia treze de fevereiro, ouve
reclamação por parte de alguns Vereadores de que haviam sofrido pressão de
algumas funcionárias municipais, para aprovação do projeto que previa
contratação de servente para o Santo Inácio, destacando que político que não quer
pressão, deve desistir da política, pois faz parte a população pressionar quando
houver interesse em algum projeto, citando o exemplo da audiência pública
realizada pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais, onde pediram aos Vereadores
que pressionassem seus Deputados para serem contra a proposta de emenda da
Previdência Social. Quanto ao projeto da anistia, as explicações não vieram devido
muitos servidores estarem de férias, e a situação é diferente do que alguns estão
falando pela praça, sendo que os maiores devedores não são parentes do Prefeito, e
sim o projeto é uma tentativa de receber algum recurso, sendo que o Prefeito
Adroaldo também já fez o refis, com parcelamentos. Será discutido e chegarão a
um denominador comum para aprovarem ou não. Frisou que suas solicitações são
o que o povo pede, justificando seu pedido de colocação de tachões em dois
locais, que serão estudados pelos engenheiros, pois muitos motoristas não
respeitam o limite de velocidade. Com relação à indicação de Sua autoria,
destacou ser o pedido de alguns funcionários, que seja revisto a perda do vale após
cinco dias de atestado, quando for doença infectocontagiosa, pois não se cura em
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cinco dias, e para não perder, o funcionário volta no sexto dia, podendo
contaminar os colegas, assim como acidente de trabalho é justo receber integral o
vale. Também fez uso da Tribuna Ver. RENI TAGLIAPIETRA. Cumprimentou
a todos e inicialmente agradeceu a Deus pelo dom da vida e a oportunidade de
estar na Casa, a seus pais, irmãos sobrinhos, amigos e seus eleitores, pessoas
imprescindíveis na realização da conquista. Sinceros agradecimentos aos amigos
correligionários que acreditaram e elevaram suas propostas, reconhecimento aos
eleitores da cidade e interior, em especial a comunidade de Vila Cruz, a qual
representa. Ressaltou a emoção, sendo a primeira vez que assume um cargo
eletivo, sente-se honrado e feliz, estando ciente de suas obrigações enquanto
Vereador, para trabalhar em prol da sociedade Nova-palmense, fiscalizar as ações
e atos do Executivo, honrar seus votos, dar satisfação à população e prestar contas
de seu trabalho. Nesse período de quatro anos deixará seu nome consolidado no
parlamento como fiscal do povo, contando com o apoio da população, através das
lideranças comunitárias. Conclamou a todos para juntos exigirem da gestão
municipal, ações que venham ao encontro dos desejos da população. Colocou-se a
disposição da Prefeitura e município, a fim de ajudar encontrar solução para os
problemas existentes. Destacou que a Constituição Federal garante a
independência dos poderes, sendo preciso se manter, a fim de melhorar a atuação
enquanto representantes do povo e conquistar a credibilidade da Casa. Será a favor
do que a população almeja e contrário ao que ela se opõe. Desejou aos colegas
Vereadores um ótimo mandato, que ao fim dos quatro anos, possam entregar os
cargos, tendo colaborado para o engrandecimento de Nova Palma. Finalizando, fez
uso da Tribuna Ver. RODRIGO SEVERO. Saudou a todos e registrou que de
última hora aceitou o convite do PMDB para concorrer, para lutar por uma Nova
Palma melhor e ajudar a população, independente de partido, agradecendo os que
confiaram na Sua pessoa, pois teve votos de todos os partidos. Agradeceu os
colegas, destacando ser uma honra estarem juntos e por ser o Vereador mais
jovem, a responsabilidade é maior. Na situação que se encontra o país, com muita
corrupção, é preciso levantar bandeira e lutarem por alguma coisa. Ressaltou que
não tem experiência como político, mas vai lutar pelo município e fazer jus aos
votos que recebeu. Registrou o grande carinho que tem pelo Prefeito André,
destacando ter certeza que fará uma boa administração, não estão pensando em se
beneficiar e ganhar dinheiro, e sim ajudar o povo. Passou por dificuldade e sentese na obrigação de ajudar a todos. Pediu aos colegas Vereadores de oposição, por
serem mais capacitados, que usem isso para ajudar e não criticar, pois merecem
respeito na Casa. Colocou ser normal ocorrer pressão no início de mandato, mas
irão sair de cabeça erguida no final. Elogiou e parabenizou a iniciativa do Ver.
Tiago, com relação ao troco solidário, sendo uma ótima ideia, destacando que irá
colaborar. Com relação às colocações do Ver. Beto Piovesan sobre fraude em
concurso, destacou que cabe a justiça cobrar e as leis do estado estão investigando,
concordando que quem errou tem que ser punido. Em relação ao projeto que trata
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da anistia, fizeram para tentar cobrar parte do dinheiro que a população deve na
cidade com IPTU, muitos criticaram o projeto, principalmente quem paga em dia,
concordando que vai deixar de entrar o dinheiro, mas poderão recolher um bom
valor, pois o município encontra-se numa situação precária, estão pagando as
contas deixadas pela administração passada, sendo muitas, inclusive folha de
pagamento. Agradeceu todos os presentes, frisando que será um Vereador humilde
e sincero, comprometido com os eleitores, independente de partido. Agradeceu o
Presidente da Casa, Ver. Odacir, que trabalhou junto no esporte, sabe das
dificuldades de ambos na caminhada. Frisou ser importante a presença da
comunidade na Sessão para saber o que acontece na Casa e não ouvir boatos na
rua e na praça de quem não tem nada o que fazer e falando bobagem durante o dia.
No ESPAÇO DE LÍDERES se manifestou o Ver. TIAGO FACCO. Agradeceu o
partido do PSB pela oportunidade de ser o Líder, após entendimento. Registrou
que no dia de ontem estiveram reunidos com a Vice-Presidente da Assembleia
Legislativa do Estado, Deputada Estadual Lisiane Bayer e demais companheiros
do partido, oportunidade em que colocaram várias demandas do município. A
mesma se colocou a disposição, dará atenção especial aos pedidos e ficou de
conseguir uma audiência com o Secretário da Agricultura do Estado, para
conseguir recursos. Em nome do partido PSB, agradeceu a presença da Deputada,
destacando ser importante valorizarem essas visitas. Com relação a PEC da
Previdência, registrou que no dia de amanhã estarão indo para Santa Cruz, com
colegas Vereadores, para defenderem a rejeição dessa proposta, principalmente o
aumento de idade para aposentadoria e também frisou ser importante buscarem
seus Deputados para reverterem isso. Em seguida, se manifestou Ver. BETO
PIOVESAN. Registrou que falará da prestação de contas após a realização da
audiência pública, dia vinte e três, após ouvirem a exposição dos números do
último quadrimestre, para depois confrontar com os valores. Frisou que traz o quê
entende que deva ser colocado, alguns gostam outros não, se foi eleito é por que
uma parcela da comunidade quer que faça aquilo que está fazendo, não é contra o
Prefeito, a Bancada do PMDB e o município, basta olhar as emendas
parlamentares que trouxeram, depois de mais de cinquenta anos conseguiram
colocar asfalto na cidade, parte paga a fundo perdido e outra que será paga em
vinte anos. Fica feliz que na praça estão discutindo o que falam aqui e a rádio
levará muito mais, importante saberem a intenção por traz de cada projeto,
destacando que são pagos para trabalhar. Ressaltou que a Vereadora Neusa já está
aprendendo fazer política, pois tentou passar que a pressão que aconteceu foi para
os Vereadores, discordando da mesma, pois se sentiu prestigiado ao ser procurado,
com relação ao projeto que visava contratar uma servente para o Santo Inácio, mas
o atual Prefeito tirou a servidora de lá, para assumir cargo de comissão. Foi-lhe
colocado que o Prefeito ou alguém da Administração as pressionou, de que se a
oposição não aprovasse o projeto, uma delas, que não são do partido do Governo,
iria para o Santo Inácio, projeto este que iriam aprovar por ser uma necessidade
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pública. Frisou a importância das pessoas se manifestarem e colocar se são contra
ou a favor da anistia total dos juros e multas, onde alguns não aproveitaram o
parcelamento quando feito na administração passada. Finalizando o Espaço de
Líderes, Ver.ª NEUSA ROSSATO, destacou que expressará o posicionamento do
governo, colocando que achou estranho o Ver. Beto falar de assuntos não
pertinentes ao espaço. Esclareceu alguns assuntos mencionados pelo mesmo
Vereador na sessão extraordinária, dia treze de fevereiro, que não procede,
dizendo que a servente lotada no Santo Inácio foi trazida para a sede e lotada na
Secretaria de Obras, na mesma função que desempenhava. Com relação ao pedido
de informações com dúvidas sobre a licitação, sugeriu que seja trazido a Sua
pessoa ou ao Executivo para que tomem as devidas providências e a menção de
que o Governo e os Vereadores da Situação não queriam diálogo e não os
procuraram para tratar da aprovação dos projetos encaminhados em regime de
urgência, lembrou que não tem a experiência do Ver. Beto, que tem quatro
mandatos e passagem pelo Executivo, entendeu até como maneira de diminuí-los
diante do plenário, atitude que não condiz com a formação política do mesmo.
Querem, além do diálogo e discussão conjunta dos problemas do município, um
relacionamento harmonioso com todos os Vereadores. Como líder, nos próximos
projetos irá procurar o Ver. Beto para tratar o bom andamento dos mesmos, e
espera boa receptividade. Colocou que será vinte e quatro anos para pagamento do
asfalto e ainda o município tem que fazer mais de mil metros de calçadas. Na
Ordem do Dia, foi apreciada a Proposição n.º 01/2017: Projeto de Resolução
n.º 01/2017, aprovada por unanimidade – Calendário da Sessão Legislativa de
2017. No Espaço das Explicações Pessoais fez uso da palavra, Ver. Beto
Piovesan. Ressaltou que as obras físicas estão aí, para todos verem e, em relação a
servidores, mais adiante será pedido à relação dos cargos de confiança e FGs, para
continuar a fiscalização. Destacou que está consolidado que travarão discussões,
colocando estar preparado e consciente disso, mas fica feliz que as pessoas passam
a discutir mais a política. Frisou que cobrará a questão da Usina, pois se tivessem
lutado bravamente, não teriam perdido e agora é preciso buscar dinheiro com
anistia. Perderam e agora prometeram que irão buscar, lembrando que a
Administração passada conseguiu recuperar cinquenta por cento. Continuarão
cobrando e se não gostarem, lamenta. Colocou que a Bancada irá discutir em
conjunto como irão votar o projeto da anistia dos juros e multas, pois é preciso
ouvir o povo, que fala mais do que bobagem na praça, sendo preciso respeitar a
manifestação popular, pois vitrine é quem está no poder. Agradeceu o espaço e
pediu escusa de alguma manifestação, destacando que apenas quer cumprir com
seu papel. Concluindo, o Sr. Presidente agradeceu o trabalho e ajuda das
servidoras da Casa, bem como o apoio de sua família na eleição. Registrou que a
convite do Sindicato dos Trabalhadores Rurais participarão em Santa Cruz,
juntamente com os Vereadores Tiago, Paulo e Fernando, da manifestação contra a
reforma da previdência. Reforçou o convite para todos participarem da Audiência
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Pública, dia 23 de fevereiro, que na oportunidade receberá o Executivo, para
análise e demonstração do cumprimento das Metas Fiscais, terceiro quadrimestre
de dois mil e dezesseis e lembrou que a próxima Sessão Ordinária será dia 6 de
março. Agradeceu a presença de todos, declarando encerrado os trabalhos da
presente Sessão. Sala das Sessões, Nova Palma, 20 de fevereiro de 2017.

Ver. Rodrigo Severo
1º Secretário

Ver. Odacir Busato
Presidente
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