ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA DIA 22.05.2017
ATA Nº 13/2017
Aos vinte e dois dias do mês de maio 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, em seguida, colocou em apreciação a Ata n.º 12/2017,
da Sessão Ordinária realizada dia quinze de maio de dois mil e dezessete,
aprovada por unanimidade. Em seguida, solicitou a 1ª Secretária Ver.ª Neusa
Rossato, que proferisse a leitura do expediente: À Mesa, foram apresentados: Do
Legislativo Municipal: Do Ver. Beto Piovesan/PP: Proposição n.º 38/2017:
Substitutivo ao Projeto de Lei n.º 13/2017: Institui o Programa de Recuperação
Fiscal do município de Nova Palma - REFIS. Da Ver.ª Neusa Rossato:
Proposição n.º 36/2017: Pedido de Providências: Que o Executivo Municipal,
através da Secretaria de Saúde e Assistência Social, providencie a colocação de
uma cadeira de rodas, na ambulância do município. Do Ver. Tiago Facco:
Proposição n.º 37/2017: Pedido de Informações: Que o Poder Executivo
Municipal forneça a relação completa de horas-máquinas, pagas e realizadas e as
pagas e ainda não realizadas, pela Secretaria competente, no período de 1º de
janeiro a 22 de maio. De Todos os Vereadores: Moção n.º 04/2017: Moção de
Pesar: Aos familiares da Sr.ª Carolina Marion Pegoraro, pelo seu falecimento,
ocorrido dia 19 de maio. No ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE, fez uso
da Tribuna o Ver. RENI TAGLIAPIETRA. Cumprimentou todos os presentes e
reportou-se ao projeto de lei do Executivo n.º 14, que institui o programa de
premiação a consumidores e visa incremento de ICM, registrou ser o relator, onde
solicitou ao Executivo informações de onde sairia os recursos, tendo a reposta no
dia de hoje. Frisou ser favorável, pois vai existir incremento de ICMS, importante
nesse momento de crise. Com relação à questão das reformas da previdência e
trabalhista, prestes a serem votadas, frisou ser contra nos moldes apresentadas pelo
relator. Com relação à questão da existência de déficit na previdência, ondou
pesquisando, onde enquanto o Governo propõe ao Brasileiro trabalhar mais tempo
para se aposentar, na reforma ele ignora os quatrocentos e vinte e seis bilhões de
reais, que grandes empresa não estão pagando os impostos pro governo. Se o
interesse é sanar esse déficit, primeiro deve cobrar os devedores e não tirar do
pequeno agricultor e trabalhador urbano, que terão que trabalhar mais tempo,
lembrando que o agricultor contribui pro fundo rural, e mesmo aposentado,
continua produzindo e contribuindo para ajudar na demais aposentadoria, assim
como o empresário rural, que contribui pro INSS, citando alguns dos maiores
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devedores, como JBS, Marfrig, prefeituras, Banco Bradesco e outros. A questão
das reformas, são duas votações, na Câmara e Senado, por senadores comprados
por empresários e um Govenador que assumiu interinamente e numa situação
delicada, não é de se aceitar. Espera-se que pare a questão das reformas, que é
muito séria, e se pense com mais calma e ouvindo a comunidade. Em seguida, se
manifestou na Tribuna o Ver. FERNANDO CASSOL. Cumprimentou todos os
presentes e, como aluno do EJA, agradeceu todos que se fizeram presentes no
jantar de sexta-feira, sendo importante o incentivo. Também agradeceu a
Secretaria de Obras, por ter atendido alguns de seus pedidos de colocação de
lixeira e tampas de concreto, pedidos pequenos, mas importantes. Registrou que
tem acompanhado o trabalho nas estradas, colocando que no caminho para o
Caemborá está sendo feita a colocação de cascalho, nos trechos com bicos de
pedras, parabenizando o Prefeito pelo trabalho. Registrou que no domingo pela
manhã acompanhou a saída dos motoqueiros, e a tarde, esteve presente em São
João do Polêsine, colocando ser importante participarem dos eventos, pois logo
teremos a Feira em São Francisco, e poderão cobrar que também venham.
Solicitou moção de pesar aos familiares do Sr. Varlei Craus, que faleceu no dia de
hoje. Na oportunidade, o Sr. Presidente Odacir colocou que a Moção será
apresentada na próxima Sessão. Após, manifestou-se na Tribuna o Ver.
CLAUDIO PIOVESAN. Cumprimentou a todos e registrou ser interessante a
instituição do programa de premiação, para arrecadação de recursos ao município.
Reportou-se as denúncias de corrupção na última semana, muito comentada,
frisando que a honestidade deve começar nas pequenas coisas e desde pequenos,
vistas nos exemplos das pessoas. Ressaltou que a classe política é uma das mais
desacreditadas que existe, entrou como Vereador e se sentem até mal que chamam
todos de ladrões ao generalizarem, está difícil de ser honesto. Quanto às reformas,
será feitas por aqueles que estão envolvidos em vários processos. Com relação ao
pedido da Vereadora Neusa, destacou que já haviam sugerido, sendo importante a
colocação da cadeira de rodas na ambulância, pois somente quem trabalha sabe
das dificuldades para transportar pacientes. Ratificou o pedido para colocação de
tubos na Rua Dom Antônio Reis, esquina com a Rua Luciano Descovi, assim que
tiverem tubos. Continuando, fez uso da Tribuna o Ver. BETO PIOVESAN.
Questionou a vinda da resposta do pedido de Informações, com relação à ação da
Usina Dona Francisca, e como já passou o prazo de trinta dias para resposta, pediu
que a Mesa tome providências. Quanto ao projeto do refis, colocou que farão
emenda e aprovar, pois o objetivo é arrecadar dinheiro para o município, mas
numa dormida foi botado fora milhões de reais com a perda da ação do ICMS da
usina Dona Francisca, agora precisam garimpar recursos, nessa crise, por conta da
sem-vergonhice em Brasília, onde tiram um Presidente e colocaram outro pior, e
nada de melhorar o país, dinheiro que veio até para o Govenador do Estado,
passado pelo Aécio Neves, assim como do seu partido, tudo farinha do mesmo
saco, mas aqui não, pois avessaram as contas da última administração, até
auditoria fizeram. Considerou um desrespeito com o Legislativo o não envio da
reposta, pois é só dizer se a ação existe ou não tem o que fazer, pois foi uma
promessa, entre outras, feitas pra ganhar a eleição, de que iriam recuperar os
outros cinquenta por cento, que haviam perdido tudo, mas na Administração de
Sua Excelência, quando Vice-Prefeito, conseguiram recuperar cinquenta por
cento. Reportou-se a singeleza do projeto de lei que tratava da anistia,
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de juros e multas, pra quem deve pro município, pagamento que deveria ser em
trinta dias, mas discutiu-se e contestaram, agora apresentou-se um substitutivo,
mas para democratizar e fazer justiça, sem privilegiar quem tinha dinheiro para
pagar a vista, estão abrindo a possibilidade de pagarem em mais vezes, com
desconto menor, como já aconteceu em administrações passadas, acharam justo a
emenda da Bancada PP/PSB. Registrou ter participado das festividades, por serem
autoridades e representar o município, para assim conclamarem que venham para
a Feira da Linha Base, onde espera que a Prefeitura faça uma contribuição justa,
como no passado já foi alcançado e faça as necessidades da comunidade, e depois
a Câmara fazer a participação financeira também. Reportou-se a festa do Arroz,
em São João do Polêsine, no domingo, que é regional, pela abrangência e público
que prestigia, lamentando que pela terceira vez o Prefeito e Vice não estiveram
presentes, assim como em Faxinal do Soturno e na reunião da Universidade.
Frisou que se o Prefeito não pode se fazer presente, que convoque o Vice-Prefeito,
como faziam na Administração anterior, pois o Vice recebe verba de
representação para representar o Prefeito, deveria e deve participar, colocando
que, enquanto esteve em Brasília o gabinete esteve fechado todos os dias.
Finalizando o espaço, Ver. TIAGO FACCO saudou todos os presentes se
solidarizou com a família do Sr. Varlei, uma pessoa que desenvolveu grande
trabalho, principalmente no esporte. Também registrou o falecimento do Sr. Dinis
Lemos Garlet, em Santa Maria, mas que se criou em Novo Paraíso, no dia de hoje,
e a Senhora Carolina Pegoraro, na última sexta-feira, se solidarizando com as
famílias, pela perda dos entes queridos. Reportou-se ao Seu pedido de
informações, solicitando a listagem das horas-máquinas, destacando ser para fazer
uma análise do programa, as comunidades atendidas, o roteiro, se pagar é
realizado, quem está coordenando e acompanhando o serviço, quais os critérios
escolhidos, lembrando que no seu tempo fazia isso. Parabenizou o colega Ver.
Reni, pelas colocações sobre a reforma da previdência, colocando ser difícil tomar
posicionamento, são tantos rombos e problemas, tendo o agricultor e quem tem
carteira assinada ter que pagar, necessitando de melhor estudo. Nossos municípios
poderiam estar melhores, se não tivesse tantos problemas, mantendo-se contrário
as reformas. No ESPAÇO DE LÍDERES manifestou-se o Ver. RODRIGO
SEVERO. Cumprimentou os presentes e registrou ser uma vergonha o quê se passa
no Brasil e respinga no Rio Grande do Sul, se confia em algumas pessoas e se
vota, talvez erram, sentindo-se envergonhado de ser político no Brasil, pelas
dificuldades que se encontra o País, devido aos políticos corruptos que estão
administrando, sendo Seu partido um dos piores, assim como os outros. Concorda
em haver uma reforma, mas de políticos, esgotar e largar no mar terminar de uma
vez, ressaltando ser quase a favor de existir pena de morte para políticos ladrões.
Existiram dificuldades na outra Administração e agora é pior, por causa de falta de
recursos. Quanto ao projeto do refis, bastante debatido, agora
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foi feito mudanças, colocadas pelo Ver. Beto Piovesan, frisando esperar que o
povo pague o quê deve, pois em vinte parcelas só não paga quem não quer, para
depois cobrar do município saúde, estradas e educação, destacando que
provavelmente irá à votação na próxima sessão. Com relação às reclamações das
estradas, informou que nesta semana iniciaram o cascalhamento das mesmas,
iniciando pela estrada que liga Nova Palma a Caemborá, para durar mais, frisando
que estão com poucas máquinas boas, estão fazendo devagar, mas para todos,
independentes de partido, assim como as horas-máquinas, as pagas na
administração passada e as de agora, colocando que estão recusando até de receber
dinheiro adiantado, para poder concluir as pagas. Registrou que cobrou o
Jossandro e o Prefeito, a questão da Corsan, para que venha resolver os problemas
dos buracos no asfalto, quando foi informado que no máximo semana que vem
será recuperado. Também cobrou a questão de tubulação, colocada pelo Ver.
Claudio, assim como a cobrança em algumas estradas e entradas de propriedades e
lavouras, vai ser comprado cargas de tubo para esse trabalho. Frisou que sua
intenção é vir à tribuna para debater coisas para o crescimento do município e que
os nove Vereadores pensem no bem do município, e sejam exemplo na região,
com uma política justa para todos, ao contrário de toda essa corrupção no Brasil.
Na ORDEM DO DIA foi apreciado o Projeto de Lei do Executivo n.º 14/2017,
aprovado por unanimidade, com seus pareceres. No Espaço das Explicações
Pessoais manifestou-se o Ver. Beto Piovesan. Inicialmente, pediu escusas por não
ter saudado o Presidente, colegas Vereadores e demais presentes e se solidarizou
com o passamento do amigo Varlei Crauss, citando os relevantes serviços
prestados na política, esporte e também na sociedade, solicitando o envio de voto
de pesar a família. Disse que prestou atenção no que o Ver. Severo colocou em sua
manifestação, sem haver provocação, colocou haver mudança no pronunciamento
e hoje se fala a realidade, citando as dificuldades, principalmente com as máquinas
bastante antigas e outras, como um carregador e uma patrola compradas na
administração em que o atual Prefeito era vice, que não possui peça de reposição,
citando ainda que foi recebido uma patrola da Presidente Dilma, e o Vereador
Severo, ainda criticou o PT e logo explode contra o partido do mesmo, que aqui só
está se salvando porque são todos muito próximos das pessoas. Citou o caso JBS,
dizendo que para dar dinheiro aos políticos tem, mas deve um bilhão e oitocentos
mil ao INSS, ressaltando que todos, se fizeram coisas erradas, devem serem
punidos, desejando que se faça a reforma esperada. Após, se manifestou a Ver.ª
Neusa Rossato. Cumprimentou os presentes e manifestou sua solidariedade à
família do Senhor Varlei Crauss, que prestou serviços ao município, esporte e
também foi candidato a Prefeito pelo PMDB. Registrou que hoje é um dia muito
triste, porque o Presidente que é do PMDB, está envolvido em corrupção e que o
Brasil está sangrando, sofrendo especialmente na economia, destacando que aqui
todos votaram na chapa Dilma/Temer ou Aécio, se questionando em quem votar
para governar nosso País. Referiu-se ao Vereador Rodrigo, dizendo que está com
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vergonha de ter tido a brilhante ideia de ser política, mas ainda tem pessoas que
são suas referências pessoais e profissionais, como seus pais, colegas, chefes e
alguns políticos que ainda não foram citados, isso não quer dizer que ainda não
possam ser, esclarecendo que as contribuições que vieram para a campanha do
Governador Sartori, são todas legais, bem como as do Tarso, Ana Amélia e Vieira
da Cunha, que vieram da JBS. Disse ainda, que defende os políticos que tem
algum propósito, pensando no povo e não em benefício próprio. Referiu-se ainda a
nossa justiça, dizendo estar com receio, questionando será que eles também não
estão? Frisou que se preocupa com o nosso País, que está vivendo um período
difícil e os jovens que precisam de emprego, pois a economia tende a retrair.
Concluindo, o Sr. Presidente informou que o áudio das Sessões estão no site da
Câmara de Vereadores e reportou-se a questão da reforma da previdência, dívida
que não é cobrada, devem se orgulhar do trabalho que fazem. Desviam muito
Lamentou a falecimento do Sr. Varlei Crauss, sempre esteve frente do esporte se
perde grande líder. Convidou a comunidade para se fazer presente na próxima
sessão, dia dezessete de abril, declarando encerrado os trabalhos da presente
Sessão. Sala das Sessões, Nova Palma, 22 de maio de 2017.

Ver.ª Neusa Rossato
1ª Secretária

Ver. Odacir Busato
Presidente
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