ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA DIA 20.03.2017
ATA Nº 05/2017
Aos vinte dias do mês de março 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, cumprimentou os
presentes, registrando a alegria de ver a Casa cheia. Em seguida, colocou em
apreciação a Ata n.º 04/2017, da Sessão Ordinária realizada dia treze de março de
dois mil e dezessete, aprovada por unanimidade. Na ocasião, o nobre Primeiro
Secretário, Ver. Rodrigo Severo leu: Of. Gab. Prefeito n.º 049/2017 – referente à
movimentação financeira do mês de fevereiro/2017; Convite do Conselho
Municipal de Saúde – Audiência Pública. À Mesa, foram apresentados: Do
Executivo Municipal: Projeto de Lei n.º 06/2017: Altera os Art. 1º e § 4º do Art.
5º da Lei n.º 1.503/2013, que dispõe sobre a concessão de vale-refeição aos
servidores municipais. Projeto de Lei n.º 07/2017: Autoriza contratação
temporária de excepcional interesse público. Projeto de Lei n.º 08/2017:
Estabelece o índice para revisão geral anual e concede reajuste de vencimentos
aos Servidores do Executivo Municipal. Do Legislativo Municipal: Da Mesa
Diretora: Proposição n.º 15/2017: Projeto de Lei n.º 01/2017: Concede aos
Servidores da Câmara Municipal a revisão geral anual e reajuste de vencimentos.
Proposição n.º 16/2017: Projeto de Lei n.º 02/2017: Concede aos Vereadores a
revisão geral anual. Proposição n.º 17/2017: Projeto de Lei n.º 03/2017:
Concede a revisão geral anual ao Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários
Municipais. Do Ver. Tiago Facco: Proposição n.º 11/2017: Pedido de
Informações: Que o Poder Executivo Municipal forneça a relação completa dos
Secretários Municipais e dos ocupantes de Cargos em Comissão e Funções
Gratificadas, contendo o nome, cargo e respectivo vencimento. Do Ver. Beto
Piovesan: Proposição n.º 12/2017: Pedido de Informações: Que o Executivo
Municipal forneça cópia integral da Auditoria realizada, que visou ver o
fechamento das contas da Administração anterior, contendo a empresa vencedora
e o valor pago. Do Ver. Claudio Piovesan: Proposição n.º 13/2017: Pedido de
Providências: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente,
providencie a colocação de tubos na esquina da Rua Luciano Descovi com a Rua
Dom Antônio Reis. Proposição n.º 14/2017: Pedido de Providências: Que o
Executivo Municipal, através da Secretaria competente, providencie a colocação
de uma luminária pública, em frente à residência da Senhora Zélia Cargnelutti
Bertoldo, no Rincão Santo Antônio. No ESPAÇO DO GRANDE
EXPEDIENTE, fez uso da Tribuna a Ver.ª NEUSA ROSSATO. Cumprimentou
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todos os presentes e registrou que, no dia dezesseis de março, se fez presente na
inauguração da Igreja Quadrangular, parabenizando o Pastor Pedro e demais
comunidade. Leu o ofício do Deputado Darcísio Perondi - PMDB, comunicando a
Sua Excelência a emenda individual de duzentos e cinquenta mil reais, do
Ministério do Turismo, destacando que servirá para revitalização da Praça Padre
João Zanella, com a construção de uma pracinha, similar a de Faxinal do Soturno,
e construção de uma pista de Skate, para prática do esporte. Frisou que seu maior
objetivo é ajudar o Prefeito a desenvolver o município, agradecendo o exVereador e amigo Professor Beto, que auxiliou no encaminhamento do pedido.
Sugeriu que a Casa envie ofício, assinado por todos os Vereadores, para a empresa
concessionária Oi, solicitando melhorias no sinal do telefone móvel internet,
pedido já solicitado ao Prefeito, que também enviará ofício. Em seguida, se
manifestou na Tribuna o Ver. CLAUDIO PIOVESAN. Cumprimentou todos os
presentes, agradecendo a presença dos mesmos. Justificou seus pedidos de
providências, destacando que a colocação de alguns tubos solucionaria o problema
da água da chuva, bem como a colocação da luminária ajudaria na espera das três
crianças, que aguardam o transporte escolar cedo da manhã. Agradeceu o Sr.
Prefeito, que atendeu sua sugestão e realizou, na quinta-feira que passou, a reunião
com os Servidores e o Sindicato, justificando que chegou no final, por ter saído
com a ambulância, pois estava de plantão. Após, usou a Tribuna o Ver.
RODRIGO SEVERO. Cumprimentou a todos e agradeceu a Secretaria de obras,
que atendeu seu pedido para conserto de parte das estradas no Rincão dos Fréos e
Linha do Soturno, muito danificada com as chuvas, enviando uma
retroescavadeira para amenizar o problema. Parabenizou o CMD por ter realizado
o campeonato juvenil e feminino de bocha, neste último sábado, na comunidade
do Rincão dos Fréos, onde se fez presente, sagrando-se campeã a equipe do
Internacional de Linha Base no Feminino e Rincão dos Fréos no Juvenil. Colocou
que, por medida de economia, o Prefeito não colocou secretário de esportes, mas
estão cobrando, pela importância. Parabenizou a seleção de Nova Palma, que
participou do Interseleções, em Faxinal do Soturno, pela dedicação, pois chegaram
a final, mas não saíram vitoriosos. Com relação à reunião dos funcionários,
colocou que os Vereadores não foram comunicados, mas como estava pela
Administração, participou da mesma, entende ser pouco o percentual concedido,
mas é o quê se tem para o momento. Registrou que esteve com os funcionários no
parque de máquinas, onde sugeriram utilizarem a sala, que hoje é usada para
depósito, como sala de espera, para não ficarem na área externa, aguardando uma
máquina ou o Secretário chegar, com isso se sentirão melhor e não ficarão no
tempo. Agradeceu todos os presentes e parabenizou a colega Neuza pela conquista
da emenda. Continuando, fez uso da Tribuna o Ver. TIAGO FACCO. Saudou a
todos e justificou seu pedido de informações, destacando ser para conhecimento e
acompanhar quem são os ocupantes dos cargos. Abordou a questão do troco
solidário, uma sugestão de Sua Excelência, mostrando o cartaz que inicia a campa02

nha, realizada pela ACIS, com a doação que beneficiará o hospital e estará em
todos os estabelecimentos, agradecendo ao Presidente Adriano, Diretoria e sócios.
Como foi Secretário da Agricultura, vários produtores o procuraram e colocaram
que precisam de melhorias nas entradas das lavouras, e ao se informar na
Prefeitura, o Servidor Giovani informou não haver nenhuma hora-máquina paga,
para serviços aos agricultores. Lembrou que, quando estava à frente da Secretaria,
era cobrado, pedindo aos colegas que ajudem nessa questão, pois segundo ata de
reunião do Conselho de Agropecuária, o Executivo só realizará serviços pequenos,
outros não. Frisou que a Secretaria é autossustentável, pois as horas são cobradas e
existe um decreto que custa sessenta e cinco reais a hora. Precisam defender os
agricultores e trabalhar que isso não aconteça, pois não é justificativa de que não
tem recurso. É preciso dar sequência no trabalho de atendimento aos agricultores,
sendo que muitos precisam desse auxílio. Finalizando o espaço, Ver. BETO
PIOVESAN saudou os presentes e justificou seu pedido de informações, que
solicita cópia integral da auditoria realizada por auditores técnicos profissionais e
visou a verificação real das contas da Administração passada, o que ficou para
pagar e os dinheiros que entraram nos últimos dias do ano, para pagar as
obrigações que ficaram. Destacou que não negam que ficou um valor de
aproximadamente cento e setenta mil reais do recurso livre e na saúde havia um
descoberto, por estarem no CADIN, mas já coberto com os valores recebidos neste
ano. Dizem tantas coisas que deixam as pessoas em dúvida e com as informações
poderão confirmar o que ficou a pagar no fechamento das contas, chega de por a
culpa no ex-Prefeito Adroaldo, para não fazerem as coisas, frisando que a
comunidade quer a execução do plano de governo. Registrou que, a respeito do
um milhão e seiscentos mil reais da enchente de dois mil e dez, uma fortuna que
veio para construir pontes e recuperar a malha rodoviária, está sendo investigada
no Ministério Público Federal em Santa Maria, pois houve uma auditoria do
Ministério da Integração de Brasília, por sorteio, com a vinda de técnicos, que
constataram que os bueiros não fecharam nas medições e nas estradas foram feitas
escavações, constatando que a matéria não era condizente com o dinheiro
colocado. Frisou que trará na próxima sessão para conhecerem o que está sendo
investigado, explicando que se houver a glosa do recurso, quem terá que pagar
será o município, que depois poderá ir atrás de quem assinou que estava tudo de
acordo, recurso este liberado após trabalho exaustivo do Deputado Paulo Pimenta
e que poucos municípios conseguiram. Ressaltou que essa demora no Poder
Judiciário e Ministério Público é devido aos grandes números de corruptos no
país. Reportou-se a questão da reforma da previdência, lembrando que o Sindicato
esteve nesta Casa, preocupado com os prejuízos que os agricultores terão com as
mudanças. Frisou que a previdência não está quebrada, pois o quê se arrecada é
suficiente para pagar os benefícios, só que ao redor existe outros encargos, como o
assistencialismo, a saúde e o problema do assalto aos cofres públicos. Na
oportunidade, sugeriu-se que os Vereadores entrassem em contato com seus Depu03

tados, mas está se confirmando que vai passar na íntegra essa reforma, e a
salvação será no Senado, um colégio que vai sofrer mais pressão. Registrou que
encaminhou e-mail para a Senadora Ana Amélia, para que veja a questão com
carinho, tendo ela respondido que está encaminhando às sugestões as Comissões
do Senado e é a favor de preservar os direitos dos mais fracos e reduzir privilégios
de quem tem aposentadorias elevadas. No ESPAÇO DE LÍDERES não houve
inscritos. NA ORDEM DO DIA, não houve votação. No Espaço das Explicações
Pessoais também não houve inscritos. Concluindo, o Sr. Presidente convidou a
todos para se fazerem presentes na próxima sessão, dia vinte e sete de março e
reforçou o convite, para todos participarem da Audiência Pública do Conselho
Municipal da Saúde, dia 22 de março. Agradeceu a presença de todos, declarando
encerrados os trabalhos da presente Sessão. Sala das Sessões, Nova Palma, 20 de
março de 2017.

Ver. Rodrigo Severo
1º Secretário

Ver. Odacir Busato
Presidente
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