ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA DIA 23.10.2017
ATA Nº 32/2017
Aos vinte e três dias do mês de outubro 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, Expedito Librelotto,
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 31/2017, da Sessão
Ordinária realizada dia dezesseis de outubro de dois mil e dezessete, aprovada por
unanimidade. Em seguida, solicitou a 1ª Secretária, Ver.ª Neusa Rossato, que
proferisse a leitura do expediente: Ofício Circular Gab. Pref. n.º 03/2017 –
comunicação de recebimento de recursos Federais – Emendas Parlamentares;
Ofício SMSAS n.º 091/2017 – Programação alusiva ao Novembro Azul; Ofício
Circular n.º 04/2017 Câmara Municipal de Restinga Seca – cópia da Moção de
repúdio ao ato de rejeição do Projeto de Emenda Constitucional n.º 260/2016;
Convite do Grupo Melhor Idade Vida Nova, de Novo Paraíso, convidando para a
primeira festa, dia 29 de outubro. À Mesa, foram apresentados: Do Executivo
Municipal: Projeto de Lei n.º 31/2017: Altera as alíquotas de custeio patronais
do Regime Próprio de Previdência Social. Do Legislativo Municipal: Do Ver.
Expedito Librelotto: Proposição n.º 69/2017: Pedido de Providências: Que o
Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras e Trânsito, providencie
melhorias na entrada do Estádio Municipal Pe. Burmann, bem como a colocação
de pó de brita na pista de caminhada. Proposição n.º 70/2017: Pedido de
Providências: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente,
providencie a limpeza, corte da grama e conserto das churrasqueiras danificadas
no Balneário Municipal. Da Ver.ª Neusa Rossato e demais Vereadores: Moção
n.º 08/2017: Moção de Congratulação: Ao Nova-Palmense Sr. Emerson Wendt,
atual Chefe da Polícia Civil do RS e autor de Obras com foco em Internet, Direito
e Investigação Criminal, homenageado da 1ª Feira do Livro em Nova Palma,
ocorrida dias 12 e 13 de outubro de 2017. Moção n.º 09/2017: Moção de
Congratulação: Ao Sr. Humberto Gabbi Zanatta, Jornalista, escritor e
compositor, pela participação, como Patrono, da 1ª Feira do Livro em Nova
Palma e pelo trabalho a favor da cultura, ocorrida dias 12 e 13 de outubro de
2017. No ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE, fez uso da Tribuna o Ver.
PAULO ULIANA. Cumprimentou todos os presentes e registrou a alegria de ver
o reestabelecimento do Presidente Odacir, com sucesso no procedimento
realizado. Destacou estar sempre em contato com o Secretário de Obras, devido às
demandas de recuperação de estradas, informando que na semana que passou,
recuperam no Caemborá, Felisberta e Santa Luzia e está sendo feito o serviço no
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Rincão dos Fréos e Linha do Soturno, bem como cobrou que se faça as entradas da
Vila Cruz e Linha Gramado. Solidarizou-se com os agricultores e vizinhos que
perderam galpões e tiveram prejuízos nas plantações, após dois temporais, que
causaram prejuízos na região. Parabenizou a Escola de Vila Cruz pelo belo
trabalho da direção, professores, alunos e pais, apresentados no Programa da
Rádio São Roque e convidou a todos para prestigiarem o evento da terceira Idade
de Novo Paraíso, no próximo domingo. Em seguida, se manifestou na Tribuna a
Ver.ª NEUSA ROSSATO. Cumprimentou a todos e registrou ser favorável ao
Projeto de Lei que institui a Bandeira da Escola do Santo Inácio, uma
reivindicação daquela comunidade, em comemoração aos cinquenta anos da
escola. Considerou belo o programa da Rádio São Roque, que aconteceu dia
dezoito de outubro, direto da Escola Padre João Zanella, de Vila Cruz, escola que
vem se destacando na região pela educação, parabenizando a Direção, Professores,
alunos e comunidade, bem como o Sr. Roberto Cervo e o Gilberto Ferreira, pela
transmissão do programa. Lembrou que, no dia de amanhã, teremos o evento
Vereador por Um Dia, dentro da Semana da Câmara, com alunos da Escola Dom
Érico Ferrari, de Linha Base, convidando a todos para prestigiarem, oportunidade
em que os alunos aprendem sobre política e vivenciam o trabalho dos Vereadores.
Registrou que esteve participando, ontem, da festa Santa Terezinha, no Comércio,
comunidade que tem um carinho especial, pois deu seus primeiros passos no saber
e aprender. Após uma semana de conversa e indagação, questionou os Vereadores
de oposição, que disseram na sessão passada, que houve uma emenda parlamentar
do PMDB, do Deputado e atual Ministro do Desenvolvimento Social e Agrário,
Osmar Terra, no valor de cento e cinquenta mil reais, para o hospital, mas havia
sido suspensa a pedido de pessoas do PMDB de Nova Palma. Como integrante e
Vereadora do PMDB, não compactua com esse tipo de atitude, ficou preocupada e
saiu indagando, foi ligado para o Ministro e nem pessoas próximas a ele sabem
desse fato, pedindo que se explique para os Vereadores e comunidade. Após,
manifestou-se na Tribuna o Ver. EXPEDITO LIBRELOTTO. Cumprimentou a
todos e justificou seus pedidos, pois ao visitar o campo de futebol, constatou estar
bem cuidado, mas a pista de caminhada precisa de manutenção, com colocação de
pó de brita, e a iluminação necessita de algumas melhorias nas laterais e pintura
dos bancos. Frisou que o Balneário também necessita de manutenção permanente,
pois sempre tem visitantes, a grama está alta, churrasqueiras danificadas pelas
enchentes e muitos galhos no chão, pedindo ao Líder Ver. Rodrigo, que leve a
preocupação. Como teve Seu nome citado na Sessão anterior, esclareceu a
colocação do Ver. Rodrigo, que pediu se quando Presidente da Casa repassava as
sobras de recursos ao Executivo, colocando que realmente todos os meses era
repassado, mas contesta que isso é politicagem, conforme colocado pelo Ver.
Rodrigo. Ressaltou que hoje é nova Administração, são algumas contrapartidas de
obras em andamento, e o hospital não estava na situação que está hoje, com
dificuldades, o Governo Estadual com atraso nos repasses a quatro meses, sendo
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mais de um milhão. Frisou que o hospital é de todos, não sendo politicagem
destinar recursos ao mesmo. Registrou que, em reunião da Bancada, definiram que
irão sugerir que se divida o dinheiro da Câmara que está sobrando, metade para o
hospital e a outra para o Executivo usar nas suas necessidades. Continuando, fez
uso da Tribuna o Ver. TIAGO FACCO. Saudou a todos e solicitou ao Líder Ver.
Rodrigo, que leve o pedido de patrolamento no trecho em São Cristóvão, que está
precário, mesmo sabedores de que é responsabilidade do Estado, bem como a
comunidade de Linha Três também precisa de patrolamento, em todo trecho de
estrada. Em seguida, abordou a questão do Projeto de Lei Orçamentária Anual
Federal, para dois mil e dezoito, que chegou ao Congresso, considerando
preocupante, devido aos cortes no orçamento, principalmente na agricultura,
mostrando que em dois mil e dezesseis, a União destinou zero vírgula setenta e
sete por cento para a agricultura e agora quer diminuir, e muito. Apresentou alguns
cortes nas subvenções, créditos e programas federais para a agricultura, algumas
chegando a mais de setenta por cento. Registrou ter conversado com o Presidente
do Sindicato dos Trabalhadores, Sr. Pedro Uliana, que colocou estarem
preocupados e estudando a possibilidade de realizarem audiências públicas, para
debater o assunto, pois se aprovado o orçamento como apresentado, irá dificultar
bastante, além de que já está difícil. Informou já estarem trabalhando com o
Deputado Heitor Schuch, que já está apresentando emendas ao projeto, para
garantir um pouco de recursos para a agricultura, sugerindo aos colegas que
liguem para seus Deputados e peçam apoio, com apresentação de emendas, e
tentar conter esses cortes, para não penalizarem novamente os agricultores.
Prosseguindo, fez uso da Tribuna o Ver. RENI TAGLIAPIETRA.
Cumprimentou os presentes e reportou-se a situação das estradas, reforçando o
pedido de patrolamento em todo trecho de Linha Três, bem como em Vila Cruz,
ressaltando existir muitas cobranças, sendo função do Vereador cobrar o quê o
povo quer. Quanto a questão da destinação do duodécimo da Câmara, colocou que
tiveram reunião, sabem da realidade e situação financeira do Hospital, com
repasses estaduais e federais cada vez menores, sendo importante darem apoio e
serem democráticos, deixando uma parte do recurso para a Administração, auxiliar
nas dificuldades, frisando que devem decidir pela realidade do momento.
Considera muito valoroso para a comunidade do Santo Inácio, a instituição da
bandeira para a Escola, lembrando que esteve, semana passada, participando da
Olímpiada Rural, muito bem organizada, e será de grande valor e importância para
a comunidade. Parabenizou a Rádio São Roque pela transmissão do Programa
direto da comunidade de Vila Cruz, bem elaborado, sabe do trabalho realizado
pela escola, com estudo em tempo integral, ficando contente ao ouvir elogios.
Também lembrou que no dia de amanhã teremos o evento Vereador por Um Dia,
com alunos da Escola de Linha Base, e será de grande valor e importância às
crianças verem como funciona a Câmara e mais a frente estarem nesta Casa como
Vereadores, construindo um município melhor. Finalizando o espaço, Ver. BETO
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PIOVESAN cumprimentou os presentes e colocou não ser novidade o
contingenciamento no orçamento, cortes devido à péssima política econômica do
Governo, que não tem mais autoridade pra prosseguir. Quer crer que o Ministério
Público tenha independência para prosseguir as investigações, lamentando que os
recursos que faltam para as emendas do Sul, foram gastos pra comprar o voto dos
Deputados e o Presidente da República fugir de mais uma acusação e não ser
processado pelo STF, por formação de quadrilha e desvio de dinheiro público.
Frisou que só se vencerá pelo trabalho, lembrando que exemplo de trabalho e
economia foi dado na Administração passada, dentre outras importantes no
município. Com relação ao questionamento da Ver.ª Neusa, sugeriu que busque as
informações sobre o dinheiro que não veio para o Hospital onde quiser,
questionando onde está as emendas do PMDB nos últimos anos, pois não veio
nenhuma. Ressaltou como prosseguir um governo que só três por cento da
população acredita, qual a expectativa de chamar a juventude para participar da
política, lembrando que a sem-vergonhice já chegou aqui, pelo concurso público
que aconteceu. Concorda ser preciso dar apoio para que venham novas lideranças
e colocou ao professor presente, que as ameaças que recebeu, não sejam motivo
para afastá-lo da política, quer vê-lo como Vereador, assim como outros jovens.
Mostrou à decisão que ocorreu no município de Agudo, com relação ao concurso
público fraudulento, a mesma empresa que fez sacanagem aqui, e lá a justiça
determinou o afastamento dos servidores, com perda do salário, só que
infelizmente essa mesma justiça determinou, que voltem a receber os recursos,
embora afastados das funções. Pode ser que aconteça o mesmo aqui, município
que já amarga baixa na arrecadação, fruto desses governos incompetentes e pela
corrupção que está acontecendo no País. Ressaltou que somente o afastamento em
definitivo caçará o vínculo com o poder público. No ESPAÇO DE LÍDERES fez
uso da Tribuna o Ver. RODRIGO SEVERO. Saudou a todos e agradeceu o Ver.
Expedito pelas palavras ditas na Tribuna, ao responder sua pergunta da Sessão
passada, se o repasse era feito como agora, onde todas as sobras da Câmara eram
repassadas ao Hospital, destacando serem sabedores das dificuldades do
município, principalmente para manter as contas em dia e pagar os cinquenta mil
reais mensais ao hospital. Lembrou que na Administração passada, o quê sobrava
de recursos da Câmara voltava para o Executivo, destacando pensar que deveria
ser igual, pois tinha obras e agora também têm financiamentos e contrapartidas
para pagar. Concorda que o hospital está em situação precária, gostariam de ajudar
bem mais, mas precisam manter a casa em dia. Quanto aos pedidos de melhorias
de estradas, colocou ter conversado com o Secretário de Obras, lembrando que a
comunidade do Rincão dos Fréos também tem necessidade, com colocação de
material, mas só atenderão conforme condições. Convidou a todos para
prestigiarem a festa Nossa Senhora do Rosário, no próximo domingo, dia vinte e
nove de outubro, na Linha do Soturno. Na ORDEM DO DIA foi apreciado o
Projeto de Lei do Executivo n.º 29/2017, aprovado por unanimidade, com seus
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pareceres. No Espaço das Explicações Pessoais manifestou-se o Ver. Fernando
Cassol. Saudou os presentes e referiu-se a barragem do Caemborá, dizendo que a
sapata já foi iniciada, e que falou com o Prefeito demostrando Sua preocupação
com as obras. Ficou feliz de ouvir do Ver. Expedito, que os recursos da Câmara
serão divididos entre o Hospital e a Prefeitura, e tem a certeza que serão muito
bem aplicados. Registrou que esteve, em Vale Vêneto, participando de um jantar e
teve a oportunidade de conversar com alguns Vereadores de outros municípios,
que lhe relataram que também estão em dificuldade, bem como participou do
Jantar da Escola Cândida Zasso. Concluindo, disse que nestes quatro anos de Sua
administração vai lutar pelo bem de Nova Palma. Após, se manifestou o Ver.
Expedito Librelotto. Referindo-se ao Presidente, colocou que ficou feliz de saber
que Seu procedimento deu certo e deseja que se restabeleça logo, para voltar a
fazer seu trabalho, com determinação e saúde. Cumprimentou os colegas
Vereadores, referindo-se as liberações dos recursos, dizendo que divergem de
ideias, mas sempre pensando no bem de Nova Palma, e nunca ouviu alguém falar
de Seu Partido, em cancelar emendas. Aos Vereadores do PMDB, disse que os
mesmos têm tudo na mão, Presidente, Governador e Prefeito do mesmo partido,
sabe das dificuldades, mas devem lutar, pois o partido está há muito tempo ausente
e possuem uma ferramenta muito importante. Lembrou que, no próximo ano,
haverá eleição e os políticos devem ser cobrados e não só prometer, sugerindo que
apoiem quem ajuda o município. Agradeceu os colegas pelo período que esteve
aqui, foi bem recebido, frisando que o ambiente hoje, é diferente da administração
passada, não gosta de atritos, mas luta por um objetivo, que é o bem do município
e sai hoje feliz, pois teve a oportunidade de apresentar suas Indicações.
Continuando, Ver. Beto Piovesan, disse que a prova de que querem o bem de
Nova Palma, está no ofício lido, contendo os recursos conseguidos, que muitas
vezes não foi preciso ir a Brasília e sim alguns telefonemas para as lideranças do
PP, PSB e PT, mas que do PMDB não veio nada. Ressaltou que às vezes é duro na
Tribuna, porque quer que cumpram o prometido em campanha e se tivessem
respeitado antes de assumir, não colocando que havia dívidas, que éramos contra o
município, o ambiente seria bem melhor, não os colocando contra a comunidade
como foi feito. Ressaltou que se não tivessem cinco Vereadores da oposição, teria
passado alguns Projetos cabeludos, citando o que vai a votação, que é totalmente
inconstitucional e quer ver como vai se comportar a bancada governista.
Prosseguindo, disse que podem chamar o Ex-Prefeito Adroaldo, para confirmar
porque não veio o recurso da saúde, bem como, quisera ele ter o Governador e o
Presidente da República do partido do PSB, pois tudo o que foi conseguido, foi
sem o governo do Seu lado, constatando que é falta de liderança do PMDB.
Reportou-se ao Senhor Tonico, que foi a Brasília, com recursos próprios, para
pedir ao Deputado José Otavio Germano, recurso para o asfaltamento ao redor da
praça e saída para Vila Cruz. Frisou que, quando o Adroaldo trouxe uns metros de
material fresado, disseram que o mesmo estava plantando asfalto e aí estão várias
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quadras prontas, plantadas com muito trabalho e perseverança, pedindo que façam
o mesmo. Finalizando o espaço, fez uso da Tribuna o Ver. Tiago Facco.
Agradeceu ao Ver. Expedito, pelo companheirismo e coleguismo, sempre com
pensamentos bons, colocando-se a disposição do mesmo, para apresentar suas
demandas. Referiu-se a Semana da Câmara, que inicia amanhã, frisando que foi
uma bela iniciativa e estará presente. Destacou que as crianças terão a
oportunidade de ver o trabalho dos Vereadores e que levem uma boa impressão,
para que no futuro tenham gosto pela política, convidando a todos para
participarem. Relatou que leu, hoje, uma reportagem na Folha de São Paulo, com
o resultado final da CPI da Reforma da Previdência, destacando que continua
sendo contra, citando um trecho do Relator que diz: Tecnicamente é possível dizer
com convicção, que inexiste déficit na previdência, destacando que o Tribunal de
Contas, disse existir um déficit de duzentos e vinte e seis vírgula nove bilhões de
reais, em dois mil e dezesseis, só que dentro desse valor, está o rombo do INSS e o
Regime dos Servidores da União, ficando penalizados os aposentados. Comentou
sobre a Moção de Repúdio, lida no expediente, pedindo cuidado, pois leu uma
reportagem dizendo que o Governo do Estado, está solicitando aos Vereadores e
Presidentes aliados a referida Moção, para chegar ao convencimento de Deputados
e pessoas, para que sejam vendidas as estatais e negociar com o Governo Federal,
para adiar por três anos o pagamento da dívida, deixando-o preocupado com o
próximo governo que assumirá. Antes de encerrar, o Senhor Presidente Ver.
Odacir Busato agradeceu aos Vereadores, Servidoras e a Igreja Quadrangular,
pelas orações e pelos telefonemas recebidos por ocasião do Seu procedimento de
saúde. Ressaltou que, amanhã, terá início a Semana da Câmara, com o Evento
Vereador por Um Dia, tendo a participação da Escola de Sua comunidade, Dom
Érico de Linha Base e que foi lhe perguntado, o que se poderia fazer com relação a
maneira que está a política no Brasil. O Senhor Presidente respondeu que, em
primeiro lugar devemos pensar no nosso município e que temos uma grande arma
nas mãos, que é o voto e pouca juventude está votando, devido a decepção com a
política. Espera que a juventude tome gosto pela política, analisem o quê os
Vereadores estão fazendo e convidou a todos para participarem. Antes de encerrar,
agradeceu o Vereador Expedito pela colaboração nessa Casa, e registrou que a
palestra programada com o Presidente do Tribunal de Contas do Estado, foi
cancelada devido a um compromisso de última hora, mas será marcada uma nova
data e declarou encerrado os trabalhos da presente Sessão. Sala das Sessões, Nova
Palma, 23 de outubro de 2017.

Ver.ª Neusa Rossato
1ª Secretária

Ver. Odacir Busato
Presidente
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