ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA DIA 25.09.2017
ATA Nº 28/2017
Aos vinte e cinco dias do mês de setembro 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: Claudio Piovesan, Fernando Cassol,
Flavio Busanello, 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 27/2017, da Sessão
Ordinária realizada dia dezoito de setembro de dois mil e dezessete, aprovada por
unanimidade. Em seguida, solicitou a 1ª Secretária, Ver.ª Neusa Rossato, que
proferisse as leituras: Convite do Conselho Municipal da Saúde – Audiência
Pública, dia 29 de setembro; Convite do Poder Legislativo da 4ª Colônia e Região
– reunião, dia 27 de setembro; Edital n.º 05/2017 – Audiência Pública/Metas
Fiscais, dia 29 de setembro; Pedido de Licença do Ver. Claudio Piovesan, para
tratar de interesse particular do dia 02 a 29 de outubro de 2017, aprovado por
unanimidade. À Mesa, foram apresentados: Do Executivo Municipal: Projeto de
Lei n.º 26/2017: Altera o §1º do Art. 24 e inclui o § 5º no Art. 26 da Lei Municipal
1.524, de 18 de dezembro de 2013 - Código Tributário Municipal. Do Legislativo
Municipal: Do Ver. Tiago Facco/PSB: Proposição n.º 62/2017: Pedido de
Providências: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras e
Trânsito, providencie o patrolamento da estrada na Linha Gramado. Do Ver.
Claudio Piovesan/PSB: Proposição n.º 63/2017: Pedido de Providências: Que
o Executivo Municipal, através da Secretaria competente, providencie a
colocação de uma luminária pública, em frente à residência da Sr.ª Elsa dos
Santos Dalcin, na Linha Geral. Da Bancada da Coligação PP/PSB/PT:
Proposição n.º 64/2017: Indicação: Que o Executivo Municipal estude a
possibilidade de conceder um aumento no valor do Vale-refeição dos Servidores
Municipais. Da Ver.ª Neusa Rossato/PMDB: Proposição n.º 65/2017: Pedido
de Providências: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente,
providencie a pintura de faixas de pedestres na esquina da Rua Silvio Grotto, em
frente à Multi Rural, e na Rua Constante Prendin, em frente à loja Domitila. No
ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE, fez uso da Tribuna a Ver.ª NEUSA
ROSSATO. Cumprimentou todos os presentes e registrou que Seu pedido de
providência é uma solicitação de um munícipe, já passou ao Prefeito, que
informou que serão pintadas as faixas de pedestres solicitadas. Esclareceu ser
Vereadora e fiscaliza o Executivo, mas não tem poderes para interferir no trabalho
do mesmo. Reportou-se a colocação do Ver. Tiago, na sessão passada, em relação
à questão de fazer economia, frisando que gostou da aula do Vereador e quando
levantou a questão da viagem do Prefeito ir de carona, acha que todos os Prefeitos
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deveriam fazer economia, pois trezentos reais faz muita diferença pra quem tem
responsabilidade de manter o equilíbrio financeiro e pagar o salário dos
funcionários em dia. Frisou ser preciso economizar quando não se tem recurso e
quando tem, lembrando que, talvez por sobra de recurso, na Administração
passada foi pago a uma pessoa nomeada Secretário da Cultura, por um ano, e essa
pessoa trabalhava como capaz de estradas, sendo um exemplo de não se fazer
economia e má gestão pública. Quanto à questão da saúde, frisou que bom que o
Ver. Tiago vai fiscalizar também a saúde, achou que já estava fazendo isso, pois
são pagos para fiscalizar todo município e administração e não parte dela.
Lembrou ter sido a Administração passada que instituiu agendamento no Posto de
Saúde, mostrando um folheto de como deve proceder às enfermeiras que atendem,
sendo que as normas continuam as mesmas, lendo como funciona o atendimento.
Sente muito que o colega Ver. Tiago teve problema ao levar a filha no Posto,
relatando um fato que aconteceu com sua mãe que estava mal, a levou no hospital
e não tinha médico e no Posto não atenderam por que não estava agendado, isso na
Administração passada, ressaltando que não saiu criticando ser mau atendimento,
pois seguiram as normas estabelecidas. Registrou que as informações recebidas
são de que o Ver. Tiago chegou no Posto com a filha às onze horas e vinte
minutos, atendida pelos funcionários da enfermagem, a criança estava com trinta e
seis grau de febre, não sendo considerado caso de urgência emergência, e os
médicos estavam atendendo os agendados, lhe foi solicitado para voltar a tarde,
mas o mesmo preferiu não voltar e vir reclamar na sessão de segunda-feira. Frisou
saber que o agendamento para alguns é bom, mas outros criticam, destacando que
respeita as técnicas e enfermeiras, pois tem formação para um primeiro
atendimento e colocou ter ouvido elogios quanto ao Posto de Saúde. Em seguida,
se manifestou na Tribuna o Ver. TIAGO FACCO. Cumprimentou a todos e
colocou a Ver.ª Neusa, que trouxe a reclamação, com o que aconteceu no Posto de
Saúde com Sua Excelência, mas irá trazer outros casos e relatar o quê está
acontecendo. Quanto à questão da nomeação na Secretaria da Cultura, sugeriu a
Vereadora que veja a relação de cargos de confiança e diga quem é e quem faz o
Diretor de Serviços Rodoviários, o Coordenador de Serviços Urbanos e o Chefe de
Serviços de Oficina, pois em respeito não vai colocar os nomes, citando o exemplo
do Coordenador de Serviços Urbanos é o patroleiro, assim como os quatro FGs
dados contentando alguns e tirados descontentando a todos, no mês de setembro.
Ressaltou estar contente, pois recebeu uma ligação de Brasília, onde o Rodrigo
comunicou o depósito da metade dos recursos para realização do calçamento em
Novo Paraíso, quase cento e vinte e três mil reais depositados na conta do
município, uma emenda do Deputado do PSB Heitor Schuch, e ao se informar
com o fiscal do contrato, o mesmo informou que a ordem de serviço foi assinada
no dia de hoje e em quinze dias deve iniciar as obras. Frisou estar feliz pela
comunidade e ter ajudado nessa importante conquista para Novo Paraíso. Também
registrou estar trabalhando, juntamente com o Secretário do SDR Sr. Mineto e o
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Deputado Elton Weber, sobre um poço para a comunidade de Linha dos Cocco e
outros locais, que tem demanda. Também registrou a vinda de recurso da
Senadora Ana Amélia Lemos, de cem mil reais, conquistada pela Administração
passada, para compra de equipamentos para a Secretaria da Agricultura, sendo:
uma carreta tanque, para transporte de água, com kit de combate a incêndio, uma
roçadeira agrícola metálica, uma ensiladeira, lembrando quando Secretário da
Agricultura, já foi entregue ensiladeiras para as comunidades de Pinhalzinho,
Novo Paraíso, Gramado, São Francisco e Caemborá, uma caçamba raspadora
(madal) e um distribuidor de adubo orgânico líquido, equipamentos de suma
importância e desenvolvimento do município. Repassou o pedido de moradores da
Linha Gramado, que solicitaram a presença do Secretário, para vistoria no trecho
de estrada que ficou sem o devido patrolamento. Também repassou o pedido de
colocação de cargas de cascalho, em alguns pontos, na estrada do além Soturno,
que vai para o Rincão dos Fréos. Registrou ter sido procurado pela Senhora
Clarinda Spanevello, pois quinhentos metros de estrada até sua propriedade não
foi patrolado, na Linha dos Cocco, pedindo que justificasse o porquê não foi feito.
Com relação ao pedido de colocação de uma lâmpada na propriedade do Sr.
Estevão Bertoldo, o mesmo ainda não foi atendido, solicitando uma justificativa,
pois existe a necessidade. Após, manifestou-se na Tribuna o Ver. CLAUDIO
PIOVESAN. Cumprimentou a todos e justificou seu pedido de colocação de
lâmpada pública, por que o pai da Senhora que solicitou está acamado e a noite o
acesso da casa é difícil, sendo de suma importância para aquela família. Com
relação à questão do vale, os Funcionários pedem que o Prefeito veja a
possibilidade de dar algum índice no valor vale, conforme havia falado. Registrou
que esteve no Caemborá, e a comunidade solicitou à colocação de um toldo na
porta de entrada do Posto de Saúde, pois o vento arrancou, deixando a entrada sem
proteção. Convidou a todos para prestigiarem a festa de Nossa Senhora Aparecida,
no próximo domingo, na comunidade do Bom Retiro. Registrou que irá tirar uns
dias de férias e também irá se licenciar alguns dias, para dar oportunidade ao
Suplente de apresentar seu trabalho, pois também trabalhou na campanha.
Continuando, fez uso da Tribuna o Ver. PAULO ULIANA. Cumprimentou os
presentes e agradeceu o colega Ver. Fernando pela iniciativa da fazer uma
cavalgada, que ficará marcada e no próximo ano, fazer algo mais organizado e que
envolva toda comunidade, para prestigiar o Dia do Gaúcho, agradecendo os
Servidores pela cedência da sede, para confraternizarem. Parabenizou os
Vereadores do PSB pela vinda da emenda para calçamento em Novo Paraíso,
destacando que também tem pedido de emendas cadastradas, mas estão
demorando. Em nome da comunidade de Novo Paraíso, agradeceu o PSB, o
Deputado Schuch e a Administração passada, por estarem colhendo frutos,
desejando que o Deputado continue humilde e prestativo, principalmente para a
classe rural. Com relação às estradas, colocou estarem trabalhando somente com
duas patrolas, onde uma necessita de manutenção cara, informando que a intenção
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do Prefeito é até o final do ano passar todo município novamente. Registrou ter
cobrado a colocação de material em alguns trechos na Linha dos Facco, onde uma
parte está em boas condições e informou que, após manutenção, as máquinas
voltam para Pinhalzinho e Caemborá. Prosseguindo, fez uso da Tribuna o Ver.
RENI TAGLIAPIETRA. Saudou a todos e parabenizou a iniciativa do Vereador
Fernando pela cavalgada, desejando que nos próximos anos vire um evento na
comunidade, como o costelão em Vila Cruz, realizado há alguns anos, onde tem
aumentado à participação das pessoas, momento que os gaúchos fazem sua festa,
parabenizando a comunidade. Registrou que neste dia vinte de setembro, percebeu
que a demanda é grande, pois as pessoas estão ansiosas pelos reparos nas estradas,
principalmente nas linhas em Vila Cruz, colocando que já fizeram as estradas
gerais, mas esperam que as máquinas retornem para os trabalhos nas demais
linhas, frisando que ficará vigilante, pois os Vereadores são muito cobrados.
Registrou Seu apoio na proposição da Bancada, que solicita reajuste no valerefeição dos funcionários, se existir a possibilidade. Parabenizou a Bancada do
PSB pela emenda do Deputado Heitor Schuch, ressaltando ser importante todos os
Vereadores, de todas as Bancadas, trabalharem para emendas de todos os partidos
chegarem ao município. Também parabenizou a Senadora Ana Amélia Lemos, do
PP, que também encaminhou recurso para equipamentos na agricultura, frisando
que o setor agrícola é preponderante e necessita desse auxílio. Registrou ser
sabedor de que a ideia é levar para um grupo de produtores de Vila Cruz a
ensiladeira, por ter vários produtores de leite que fazem silagem, pedindo ao Líder
Rodrigo ver isso, colocando que falará com o Prefeito dessa possibilidade,
equipamento que será de grande utilidade. Continuando, fez uso da Tribuna o Ver.
RODRIGO SEVERO. Saudou a todos e agradeceu o convite do colega Fernando
Cassol, parabenizando-o pela iniciativa de promover uma cavalgada, no dia vinte
de setembro, oportunidade que participou e depois estiveram todos reunidos,
independente de partido, no Distrito Industrial, se colocando a disposição para ser
parceiro. Quanto à preocupação do Ver. Busanello, para colocação de redutor de
velocidade em frente à Igreja do Caravaggio, uma preocupação de todos os
Vereadores, informou que conversou com o Prefeito e o mesmo colocou que o
projeto já está pronto, provavelmente no próximo ano será realizado, sendo
preciso um pouco mais de recurso para o investimento. Também é preocupante a
buraqueira no asfalto, em direção a Faxinal do Soturno e Pinhal Grande, onde o
DAER promete vir arrumar e nada, informando que novamente irão tapar os
buracos no perímetro que está dentro do município. Informou que, nessa semana,
farão o desentupimento dos tubos na barragem no Rincão dos Fréos, quando a
draga vir do Caemborá, e posteriormente farão a barragem na Salete. Registrou ter
cobrado do Prefeito a questão das estradas no Rincão dos Fréos e Chapadão, pois
estão fazendo o quê podem, mais uma patrola deu problema, mas aos poucos
atenderão todas as comunidades. Quanto ao pedido de lâmpada, solicitada pelo
Ver. Tiago, registrou que o Estevão também o procurou, registrando que foi
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adquirida lâmpadas, mas logo colocadas nas comunidades. Registrou ser a favor
de melhorias no valor do vale-refeição aos funcionários públicos e considerou
importante não ficar mal entendido, na questão do Posto de Saúde, pois a
população deve ser bem atendida. No ESPAÇO DE LÍDERES não houve inscritos.
Na ORDEM DO DIA não houve votação. No Espaço das Explicações Pessoais
manifestou-se o Ver. Fernando Cassol. Cumprimentou os presentes e
parabenizou os colegas Vereadores Paulo e Rodrigo e o Prefeito André, pela
participação na cavalgada, frisando que o vinte de setembro é o dia do gaúcho,
sendo muito importante comemorar. Ressaltou que o Prefeito André tinha um
compromisso em Ivorá, mas Sua Excelência colocou a importância de participar
dos eventos de outros municípios, mas que assumiu um compromisso nestes
quatro anos de levantar a bandeira e prestigiar nosso município. Referiu-se ainda,
que na cavalgada não se misturou política e que recebeu os parabéns pela
iniciativa, mostrando a população a nossa tradição. Agradeceu os Senhores Juares
Moro, Fernando Casarin, Osmar Turco e o Guilherme Martins, que colaboraram e
parabenizou a comunidade de Vila Cruz, pela festa do costelão, registrando a
participação de cavaleiros de Novo Paraíso, Comércio e Vila Cruz. Disse ainda,
que lutará para vir algumas emendas para o município, mesmo sabendo das
dificuldades, mas não desistirá de lutar. Finalizando, agradeceu aos funcionários
que cederam o espaço para a confraternização do Dia do Gaúcho. Após, se
manifestou o Ver. Tiago Facco. Parabenizou o Ver. Fernando pela iniciativa de
realizar a Cavalgada e todos que participaram e justificou sua ausência.
Prosseguindo, convidou a todos para participarem da Audiência Pública de
demonstração e avaliação do cumprimento das Metas Fiscais do segundo
quadrimestre de dois mil e dezessete, a ser realizada no dia vinte e nove de
setembro, às oito horas e trinta minutos, no Plenário da Câmara. Destacou que no
dia de hoje, esteve participando de uma Audiência Pública em Pinhal Grande, da
Comissão da Agricultura, Pecuária e Cooperativismo, da Assembleia Legislativa,
onde foi criada uma subcomissão das agroindústrias familiares, com o tema
Avaliação das Leis e Regras de fiscalização, presidida pelo Deputado Elton
Weber, destacando a participação de várias autoridades e comunidade. Frisou que
a burocracia de criar uma agroindústria familiar é muito grande, exigente nas
adequações, desestimulando o investimento. Destacou a vinda de recursos através
da SDR- Consulta Popular, onde seriam contempladas quatro agroindústrias no
município e que a Servidora Flavia, está fazendo um belo trabalho, e fez a
atualização do SIM, que foi remodelado, para facilitar a implantação, destacando a
importância de desenvolver a agroindústria, para termos os nossos produtos a
venda, bem como para a merenda escolar, e incentivando o jovem a permanecer
no meio rural. Quanto ao pedido do aumento do Vale-refeição, considera
merecido, pois são os Servidores que tocam os serviços, acompanhados pelos
coordenadores e também, verificar se há possibilidade do município. Finalizando
o espaço, Ver.ª Neusa Rossato, retornou a Tribuna, para parabenizar o Ver.
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Fernando pela iniciativa de realizar a cavalgada, bem como os Vereadores do PSB
e PP, pelas emendas que estão chegando do Deputado José Otavio Germano,
Heitor Schuch e da Senadora Ana Amélia Lemos. Destacou que antes de tudo é
Nova-palmense, e que independente de partido, sempre vai apreciar e quer um dia
poder aqui anunciar que está vindo recurso de algum Deputado do PMDB e tem a
certeza que estas emendas, serão bem utilizadas pelo município. Referiu-se ao
Ver. Tiago, dizendo que, os funcionários que recebiam FG já foram retirados,
embora sendo merecedores, pois não havia condições de manter a folha de
pagamento. Concluindo, o Presidente Ver. Odacir Busato reforçou o convite aos
Vereadores, para participarem da Reunião de Avaliação da Marcha e discussão
sobre o estatuto do Poder Legislativo da 4ª Colônia e Região, no dia vinte e sete de
setembro, às dezenove horas, bem como, convidou também os demais presentes,
para a Audiência Pública de Avaliação das Metas Fiscais do segundo
quadrimestre, dia vinte e nove de setembro, às oito horas e trinta minutos e
justificou Sua ausência na mesma, declarando encerrado os trabalhos da presente
Sessão. Sala das Sessões, Nova Palma, 25 de setembro de 2017.

Ver.ª Neusa Rossato
1ª Secretária

Ver. Odacir Busato
Presidente
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