ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA DIA 24.04.2017
ATA Nº 10/2017
Aos vinte e quatro dias do mês de abril 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 especial o Ex-Prefeito de Faxinal do Soturno, Sr.
Volnei Savegnago, representando o Deputado Estadual Valdeci de Oliveira. Em
seguida, colocou em apreciação a Ata n.º 09/2017, da Sessão Ordinária realizada
dia dezessete de abril de dois mil e dezessete, aprovada por unanimidade e
solicitou a 1ª Secretária, Ver.ª Neusa Rossato, que proferisse as leituras: Of. Gab.
Prefeito n.º 094/2017 – encaminhamento de informações solicitadas pela
Comissão de Orçamento e Finanças; Of. Gab. Prefeito n.º 095/2017 –
encaminhamento de informações solicitadas pelo Ver. Beto Piovesan – Presidente
da CCJBES; Convite da E.E. Dom Érico Ferrari, para jantar alusivo às
comemorações da Semana da Escola, dia 28 de abril; Convite do Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de Nova Palma, para uma mobilização contra a Reforma da
Previdência, dia 26 de abril; Convite do Deputado Estadual Valdeci de Oliveira,
para Audiência Pública, em Faxinal do Soturno, dia 12 de maio, que tratará da
questão da Segurança Pública. À Mesa, foram apresentados: Do Executivo
Municipal: Projeto de Lei n.º 12/2017: Autoriza o Poder Executivo Municipal a
receber em doação imóvel, trecho da Avenida 24 de Maio, Distrito de Caemborá.
Do Legislativo Municipal: Dos Vereadores da Bancada da Coligação Nova
Palma Avança com União e Experiência - PP/PT/PSB: Proposição n.º
26/2017: Requerimento: Que o Legislativo Municipal envie correspondência
cumprimentando o Ministério Público pelo importante trabalho na investigação e
apontamento dos responsáveis pela fraude no concurso público de 2011, no
município de Nova Palma, especialmente a equipe do Promotor Dr. Mauro
Rockenbach. Do Ver. Reni Tagliapietra: Proposição n.º 27/2017: Pedido de
Providências: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras e
Trânsito, providencie a reabertura e cascalhamento da estrada entre a Capelinha
dos Faccos até a propriedade do Sr. Avelino Spanevello, na comunidade de Vila
Cruz. De Todos os Vereadores: Moção n.º 02/2017: Moção de Pesar: Aos
familiares do Sr. Aurélio Bertoldo, pelo seu falecimento, ocorrido dia 18 de abril,
em Nova Palma. No ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE, fez uso da
Tribuna o Ver. CLAUDIO PIOVESAN. Cumprimentou todos os presentes e
registrou que votarão favorável à contratação do Agente Comunitário de Saúde
para a comunidade da Salete, bem como a concessão do vale-alimentação as
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Conselheiras Tutelares, em reconhecimento ao trabalho realizado. Registrou que
esteve em Porto Alegre e, a convite da Deputada Lisiane Bayer, do PSB,
participou de uma reunião sobre o trânsito, pois o mês de maio será dedicado a
esse tema. Na ocasião, foi abordado sobre o comportamento no trânsito, o impacto
na qualidade de vida e o stress no trânsito, destacando que tentará se engajar nessa
luta e trazer para o município o tema, importante tomarem consciência. Reiterou o
pedido o Ver. Fernando, para melhorias na estrada que dá acesso a residência do
Sr. Gabriel da Fontoura, que está com difícil acesso, na entrada das terras do Sr.
Leopoldo Piovesan, pois além das crianças que vem para o colégio, o Sr. Gabriel
da Fontoura não caminha mais. Em seguida, se manifestou na Tribuna o Ver.
RENI TAGLIAPIETRA. Cumprimentou todos os presentes e reportou-se aos
projetos de lei do Executivo, destacando que, como relator do projeto que concede
vale-alimentação as Conselheiras Tutelares, requereu informação ao Executivo,
que respondeu informando à rubrica que servirá para cobertura da despesa, mesmo
não tendo saldo suficiente, será preciso fazer suplementação para suportar as
despesas no ano. Também será favorável ao projeto de lei n.º 10, que solicita
contratação temporária de um agente de saúde, assim como a contratação de
professor para séries iniciais. Registrou que, na semana passada, esteve na Linha
dos Faccos, Vila Cruz, quando moradores solicitaram a reabertura e
cascalhamento da estrada, pois é estreita e passa maquinários para a colheita da
produção, pedindo o apoio do Líder do Governo para realização do pedido, devido
à importância. Com relação à questão do hospital para atendimento de plantão,
espera que tudo se encaminhe, pois o Prefeito disse estar negociando. Após,
manifestou-se na Tribuna o Ver. BETO PIOVESAN. Cumprimentou a todos e
lembrou que, ao longo dos quarto anos como Vice-Prefeito, assumiu o
compromisso de trabalhar dentro da Administração, onde tinha uma sala e pode
ajudar colocar de volta a organização, sendo um Vice diferenciado e registrou que,
por várias oportunidades, estiveram juntos em Porto Alegre e Brasília, ao lodo do
Prefeito Volnei Savegnago, onde sempre viu um liderança esforçada, em busca de
recursos, pois se conseguia também conseguiriam para Nova Palma. Frisou que a
ação mais importante que fizeram em conjunto, foi o asfaltamento das cidades,
tendo a participação do Deputado Valdeci de Oliveira, hoje representado pelo Sr.
Volnei, em uma das vindas conseguiu uma audiência de urgência e puderam
encaixar o projeto, de um milhão de reais através da Metroplan, com um mínimo
de contra partida e mais um milhão do PAC, hoje se tem trinta e quatro quadras
asfaltadas na cidade. Ressaltou que farão o possível para se fazerem presentes e
prestigiarem o Deputado Valdeci na audiência. Destacou ter rumores que o
contrato com o Hospital está vencido, e as pessoas sem atendimento na urgência e
emergência, mas para surpresa o Prefeito veio até a Câmara, no dia de hoje,
explicar como está a negociação. Lembrou que o contrato é renovado há quase
vinte anos e presta relevantes serviços à comunidade, sendo preciso encontrar uma
solução, pois não pode haver quebra de continuidade, para não retroagirem e ter
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que levar pacientes até Faxinal do Soturno. Às vezes a importância é levada em
consideração, ao valor pago pelo serviço, sem que a comunidade seja prejudicada.
Reportou-se ao Ministério Público, que fez um trabalho extraordinário, presidido e
coordenado pelo Promotor Mauro Rockenbach, na investigação do concurso
público de dois mil e onze, em Nova Palma, que virou notícia na região, pela
fraude que aconteceu. Seu pedido é que a Casa envie correspondência
cumprimentando o Ministério Público, pelo apontamento dos responsáveis nessa
fraude e solidariza com as investigações, onde fica evidente a maneira com que os
denunciados assumiram os cargos, devendo ocorrer o imediato afastamento das
funções, pois se prevalecer à situação, fica a impressão de impunidade. Se houve
fraude, a nomeação e permanência nos cargos, está ilegal e irregular. Agora que
está nesta Comarca, roga ao Promotor Dr. Claudio Stivallet Junior, que encaminhe
todos os pedidos e recursos para afastar os servidores dos cargos. Registrou que
teve acesso a cópia do inquérito, onde houve grande investigação com a Operação
Cobertura, prenderam o dono da empresa, e aliado a isso, o computador dele foi
aprendido e constam as mensagens que foram passadas a Secretaria da Prefeitura,
com o arquivo contendo os resultados em ordem de classificação, que corrobora
com o depoimento de Maicon Cristiano de Melo, o qual disse que alterava os
resultados e classificava quem pedia. Ao verificarem a lista, resultaram onze
candidatos com classificação diferente da oficial, logo foi alterada. Tudo evidente
de como foi feita a manobra de como passar no concurso. Frisou que os
Vereadores tem o poder de apenas discutir a questão e pedir, pois cabe ao
Ministério Público de tomar as providências diante da evidência dos fatos e provas
contundentes levantadas, até para dar uma satisfação à comunidade de que está se
fazendo justiça. Continuando, fez uso da Tribuna o Ver. TIAGO FACCO.
Saudou os presentes, em especial o Sr. Volnei, se solidarizando com o comentário
do Ver. Beto. Reportou-se a questão do hospital, se solidarizando com os
comentários, onde pessoas ligaram e cobraram. Ficou feliz que o Prefeito veio a
Câmara e tirou dúvidas, pois o contrato venceu dia dezoito de abril, sabe-se do
empenho para resolver, mas deveriam ter trabalhado antes, para não deixar vencer.
Sabe-se que a negociação não é simples, existem dificuldades financeiras. Existem
comentários que se precisar, Faxinal do Soturno receberá, pedindo que se resolva
o quanto antes, pois as pessoas estão indo no Hospital e tendo que pagar a
consulta, algumas sem poder aquisitivo. Temos um excelente hospital que precisa
ser valorizado, colocando que precisam ser parceiros para resolver o problema,
pois as pessoas merecem serem atendidas. No ESPAÇO DE LÍDERES,
manifestou-se o Ver. RODRIGO SEVERO. Cumprimentou os presentes e colocou
aos colegas Fernando e Claudio, que solicitaram patrolamento e melhoria na
entrada da propriedade do Piovesan, no Comércio, que cobrará do Secretário essa
questão. Também na Linha Cinco, a preocupação do Ver. Reni, destacou que foi
feito patrolamento e logo voltarão para fazer cascalhamento e reabertura das
estradas. Também registrou sua preocupação com a questão do contrato com o
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Hospital, estão sendo muitos cobrados. Entende que sem saúde não se vive, foi
feito uma proposta ao Hospital, com as correções, que ficaria em quarenta e dois
mil reais, mas o Hospital pediu setenta mil reais, vieram para cinquenta e oito, mas
a Prefeitura pode pagar no máximo cinquenta mil reais. Registrou que, em
conversa com pessoas do Hospital, essa semana chegarão a um acordo para a
renovação, se tudo der certo, pois são mais de vinte anos e isso não pode morrer.
Com relação aos projetos que serão apreciados, destacou ser favorável a
aprovação dos mesmos. Frisou que estará presente, em Faxinal do Soturno, na
Audiência Pública que tratará da segurança pública. Na ORDEM DO DIA foram
apreciados: Projetos de Lei do Executivo n.ºs 09/2017, 10/2017, 11/2017 e
12/2017, aprovados por unanimidade, com seus respectivos pareceres. No Espaço
das Explicações Pessoais, manifestou-se o Ver. Beto Piovesan. Lembrou da
reunião que houve nesta Casa, proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais,
em relação ao inconformismo com a proposta de Emenda Constitucional, que visa
em um item, alterar a idade para aposentadoria rural, destacando estar mudando
seu posicionamento e manifestação, de que pouco adianta mandar
correspondências para a Câmara dos Deputados, pois se noticiava na imprensa,
que o Governo faria passar as mudanças na íntegra. Sabem que desde os oito anos,
os filhos de agricultores estão trabalhando, logo terão que trabalhar cinquenta e
sete, para depois gozar da aposentadoria. Frisou estar mudando de opinião, por
que a demora na tramitação, deu margem ao surgimento de notícia de corrupção
dentro do Governo Federal, onde, de um lado, a pressão popular e Sindicatos,
enquanto do outro, o Governo se enfraquecendo por causa da corrupção.
Concluindo, o Sr. Presidente, Ver. Odacir reportou-se ao contrato com o Hospital,
onde parece que o impasse é cinco mil reais, de repente podem pensar que é
bastante dinheiro, mas se pensarem num atendimento de emergência, quantas
vidas podem salvar. Agradeceu a presença de todos, enviando seu abraço ao
Deputado Valdeci de Oliveira, e convidou a comunidade para se fazer presente na
próxima sessão, dia oito de maio, declarando encerrado os trabalhos da presente
Sessão. Sala das Sessões, Nova Palma, 24 de abril de 2017.

Ver.ª Neusa Rossato
1ª Secretária

Ver. Odacir Busato
Presidente
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