ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA DIA 26.06.2017
ATA Nº 18/2017
Aos vinte e seis dias do mês de junho 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 e parabenizou o Ver. Paulo Uliana, pelo seu
aniversário, no dia de hoje. Em seguida, colocou em apreciação a Ata n.º 17/2017,
da Sessão Ordinária realizada dia dezenove de junho de dois mil e dezessete,
aprovada por unanimidade. À Mesa, foram apresentados: Do Executivo
Municipal: Projeto de Lei n.º 17/2017: Atribui Gratificação a Servidores
Municipais. Do Legislativo Municipal: Do Ver. Claudio Piovesan/PSB:
Proposição n.º 45/2017: Pedido de Providências: Que o Executivo Municipal,
através da Secretaria competente, providencie a substituição da lixeira em frente
à Escala Municipal Prof.ª Cândida Zasso, colocando uma de maior capacidade e
com tampa. No ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE, fez uso da Tribuna a
Ver. RODRIGO SEVERO. Cumprimentou todos os presentes e reportou-se a
Marcha dos Vereadores a Porto Alegre, que ocorreu quarta e quinta-feira que
passou, colocando que foi visto as dificuldades do Estado e País, mas ressaltou a
parceira e união de todos os Vereadores, pensando no bem dos municípios.
Agradeceu a oportunidade e que sirva de exemplo para terem sessões mais
respeitosas, colocando que procurará fazer isso, e que as discussões sejam para o
bem do município. Registrou que a Bancada do PMDB, na oportunidade,
conversou com alguns Secretários Estaduais e o Governador, para conseguir
recursos para o município, e em breve trarão três notícias boas. Parabenizou a
atitude do Prefeito André Rossato, Secretários, Vereadores e funcionários
públicos, que participaram do mutirão no sábado que passou, para pintura de
faixas de pedestres, cordões, podas de árvores e limpeza da cidade, frisando que se
identificou com a ideia de ajudar, convidando a todos os Vereadores e população,
no próximo sábado, para novamente fazer o trabalho solidário. Agradeceu as
pessoas que compareceram na festa no Rincão dos Fréos, estava bem organizada e
atingiu todos os objetivos. Em seguida, se manifestou na Tribuna o Ver.
FERNANDO CASSOL. Cumprimentou todos os presentes e parabenizou o
colega Ver. Paulo, pela passagem de seu aniversário. Parabenizou os funcionários
públicos, que participaram do mutirão realizado na cidade, colocado pelo Ver.
Rodrigo, reforçando o convite para quem tiver interesse em ajudar. Parabenizou a
seleção feminina de Nova Palma, que no sábado a noite, em Agudo, ficou campeã,
oportunidade em que se fez presente, juntamente com o Prefeito André, parabeni01

zando o mesmo. Registrou que esteve presente na festa de Pinhalzinho, com missa
crioula, parabenizando a todos colaboradores, pelo excelente almoço, comunidade
que tem muito carinho. Elogiou a Marcha dos Vereadores, colocando que mesmo
com dificuldades no Governo, acredita-se que venha alguma coisa, tiveram a
oportunidade de conversar, sendo muito importante a participação desta Casa,
assim como o acompanhamento das Servidoras. Após, manifestou-se na Tribuna o
Ver. PAULO ULIANA. Cumprimentou a todos e registrou ser um dia feliz,
agradecendo os cumprimentos dos colegas pelo seu aniversário e a Deus, por mais
um ano de vida, pedindo saúde para fazer um pouco pelo município. Considerou a
Marcha uma viagem séria, gostou de ter participado, foram bem representado pelo
Presidente Odacir e o Ver. Tiago, que defenderam as demandas locais e regionais.
Registrou que, também cobrou dos Deputados, que se caracterizam com a região,
e não será por falta de cobrança e empenho a não vinda de recursos. Registrou que
esteve, juntamente com os Vereadores Fernando e Rodrigo, na Secretaria da
Fazenda, para cobrar a liberação da emenda já cadastrada para o Hospital, no valor
de duzentos mil reais, e na Secretaria de Infraestrutura, a questão dos poços
artesianos, ficou bem encaminhado. Registrou a atenção e educação que
receberam do Secretário de Obras Pedro Westphalen, que acenou, na medida do
possível, o asfalto será concluído, assim como a manutenção e também a BR de
Faxinal do Soturno a Ivorá, que no próximo trimestre será iniciada. Considerou
uma viagem proveitosa, pois acionaram os órgãos competentes, para que, na
medida que tiver recursos, realizarão as necessidades dos municípios.
Continuando, fez uso da Tribuna a Ver.ª NEUSA ROSSATO. Saudou a todos e
também parabenizou o colega Ver. Paulo, bem como a seleção feminina de Nova
Palma, que se sagrou campeã no futebol de salão. Registrou que, hoje pela manhã,
participou na abertura da Semana de Valorização da Vida, projeto que perdurará
por toda semana, com o palestrante Selmiro Paulo Wolfarth, com várias palestras
para profissionais da educação, alunos e comunidade em geral. Com relação aos
projetos na Casa, um ficará em estudo e dois serão votados na sessão de hoje.
Também se reportou a marcha dos Vereadores, colocando que se ouve não
trazerem nada de resultado ao município, mas Sua Excelência vê diferente, pois
tiveram a oportunidade de conversar e escutar os Secretários ou adjuntos, ouvir
das carências, necessidades e problemas financeiros, mas também se cria
relacionamentos, conversaram com Deputados e Vereadores de outros municípios,
com troca de experiências, sendo muito válido para o crescimento e conhecimento
do Vereador. Com certeza, algumas demandas serão atendidas, e o quê importa é à
força da região, que está unida para o bem de todos. Colocou ter chamado à
atenção, que o Secretário Cezar Schirmer colocou números da Segurança pública e
recomendou serem criadas associações regionais, os municípios se juntarem e
ajudar a combater a criminalidade, pois diversas questões interferem,
principalmente na educação, drogas e falta de empregos. Frisou ter sido muito
válida a marcha, aprendeu muito e participará novamente, pois foi bom ver a união
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dos Vereadores e partidos, defendendo seus municípios. Na oportunidade,
ouviram as Secretarias da Educação, Saúde, SDT, Segurança e Transportes, com a
presença dos Secretários Estaduais Pedro Westphalen e Cezar Schirmer, pessoas
de fácil acesso e que fazem um trabalho sério frente as suas secretarias.
Prosseguindo, fez uso da Tribuna o Ver. RENI TAGLIAPIETRA. Saudou a
todos e também parabenizou o colega Ver. Paulo. Com relação à Marcha dos
Vereadores, registrou que se reuniram com várias secretarias, levando demandas
locais e regionais. Na questão da saúde, a demanda regional foi à abertura do
Hospital Regional em Santa Maria, mas foi colocado que faltam infraestrutura e
questão de administração, provavelmente até final do ano não darão início aos
atendimentos, pode ser alguma unidade. Já na área da educação, as demandas
regionais foram com relação a cursos técnicos e qualificação, e melhorias na
infraestrutura de escolas, quando foi anunciado para trezentas escolas, incluindo
algumas da região. Também se defendeu as câmeras de segurança e novas
viaturas, mas não prometeram nada. Nos transportes, o Secretário Pedro colocou
que na conclusão da ERS 149, a questão do cerro vai demorar, mas em São
Cristóvão, existe a possibilidade, sendo muito bem defendido pelo Ver. Lucas, que
colocou ser inadmissível pedir a recuperação de um asfalto que ainda nem foi
entregue, e no trecho do asfalto quebrado, bem defendido pelo Presidente Odacir,
existe recursos para remendos, talvez o que sai mais rápido. Na questão do
desenvolvimento rural, foi defendida a piscicultura, cedência de horas máquinas e
redes d’água, entre outras, mas não tem nada por enquanto. Por último, ouviram o
Secretário de Obras Fabiano Pereira, que em poucas palavras falou o que vai vir
para a região perfuração de poços artesianos em vários municípios, mas Nova
Palma não está contemplada. Como municípios vizinhos serão, ligou para o
assessor do Deputado Adolfo Brito, para ver da possibilidade de incluir Nova
Palma, e o mesmo colocou que o município tem três pedidos, sugerindo ao
Executivo que marque audiência com o Governo do Estado, para nessa vinda das
máquinas, encaixarem o município. Solicitou à Administração que faça o
patrolamento da estrada de Vila Cruz, pois terão grande festa no próximo domingo
e agradeceu, em seu nome e da comunidade, ao Ver. Rodrigo, por terem atendido
a solicitação de melhorias na iluminação em Vila Cruz. Também fez uso da
Tribuna o Ver. BETO PIOVESAN. Cumprimentou todos os presentes e solicitou
ao Presidente, que forneça todos os pedidos encaminhados na Marcha dos
Vereadores, quem defendeu e a resposta que tiveram em Porto Alegre, inclusive a
do Governador, em relação aos recursos, sendo que da Administração passada
ficou sucumbido o pedido, com relação ao CPG, é preciso forçar para se resgatar o
recurso do orçamento participativo. Colocou defender que a marcha ocorra de dois
em dois anos, pois já ouviu na tribuna, que até hoje não veio recurso algum,
principalmente pelas dificuldades financeiras do Estado, que não tem para tocar a
máquina pública, que dirá fazer novos investimentos. Lembrou que o desvio no
asfalto, já tem um ano e meio, mesmo o Secretário dos Transportes ser de Seu
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partido, não faz milagres, pois não tem recursos. O Governo Federal é do PMDB,
como o Estadual e Municipal, considerando dura às críticas, de que tem uma
quadrilha que administra o país, reforçando que o pedido de recursos, em Brasília,
se faz pelo Prefeito, através do Sistema de Convênios – SICONV e perderam
oportunidade nos anos anteriores, onde o partido do Presidente não colocou
nenhuma emenda, na Administração do Adroaldo. Devem lutar e reivindicar, o
Vereador fiscaliza, faz sugestões e pedidos de informações, mas é limitado, pois
quem manda é o Executivo. Sua solicitação é para que fiquem registrados os
pedidos, para pesquisarem nos próximos anos se foram atendidos. Nesse intervalo
da marcha, teve o privilégio de participar, a convite da comissão que reivindica a
conclusão da área industrial, da audiência com o Prefeito, mas viu a tristeza dos
empresários presentes, onde uns já diziam deixar de participar das reuniões, por
que as coisas não evoluem, onde receberam como justificativa de não estar
andando os trabalhos devido à hidráulica estar estragada. Existe a possibilidade de
terceirizar, os empresários custearem a terraplanagem, mas precisa a tubulação
subterrânea da água e esgoto e a luz, que será franqueada pela Usina. Questionou
o Prefeito se tem vontade política de concluir à área, e o mesmo colocou que tem
interesse, e ficou para a próxima quarta-feira acontecer mais uma reunião e o
Prefeito indicará alguém do Executivo para tratar com a Comissão. Sugeriu que
tenha presente um engenheiro ou arquiteto, que diga o quê precisa ser feito e os
custos para concluir a área. O Prefeito falou que não tem recursos e ficou dívidas,
mas já se falou quais foram e essas não impedem o andamento da administração e
o orçamento está sendo cumprido, com sobra de recursos. Lembrou que a área
inicialmente destinada para o Distrito Industrial não foi adquirida, quando o atual
Prefeito era Vice e se tinha recursos, com a totalidade do ICMS da Usina, mas
diante da contestação dos proprietários, ouve recuo. Dando continuidade, se
manifestou o Ver. TIAGO FACCO. Saudou a todos e também cumprimentou o
colega Ver. Paulo, pelo aniversário. Reportou-se a marcha, colocando que ficou
surpreso quando chamado pelo Deputado do PT, secretário na época, que designou
um milhão de reais para o asfalto, quando questionou como estava Nova Palma,
enviando um abraço ao ex-Prefeito Adroaldo e ao Beto Piovesan, lembrou da
conquista que melhorou muito a qualidade de vida no município. Tirou de
conclusão que a marcha é três etapas, o preliminarmente, a marcha em si e
posteriormente, esclarecendo que não é nos dois dias, que se consegue as coisas,
pois se reuniram anteriormente nos preparativos, estiveram lá por dois dias
conversando com Deputados e Secretários, e agora é a terceira etapa, não podem
deixar no esquecimento ai que não acontece as coisas. Na oportunidade, fez a
defesa na questão da agricultura, poços artesianos, redes de água, horas máquina
para construção de micro açudes, para criação de peixes, reabertura das estradas
vicinais e propriedades e acesso as lavouras, importante continuarem cobrando.
Também defendeu a questão da Barragem do Rio Soturno, pedindo interseção do
Governo Estadual, junto ao Ministério da Integração Social. Também se fez
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presente o Secretário Fabiano Pereira, colocando que duzentas e setenta e oito
escolas serão contempladas, com recursos emergenciais e não emergenciais,
estando incluída a Escola Ana Löbler, do Caemborá, com cento e cinquenta mil
reais, para reformas. Na oportunidade, questionou o Secretário na questão do
ginásio para a Escola Tiradentes, onde o mesmo colocou ser insuficiente o valor
para construção de um ginásio, mas amanhã entrará em contato novamente para
que também contemple a referida escola, que necessita de algumas reformas.
Como Nova Palma não está na lista para poços artesianos, tem pedidos na SDR e
na Secretaria de Obras, sugerindo que o Prefeito cobre para incluir Nova Palma,
pois o maquinário passará por aqui. Também conversou com engenheiro pedindo
um carinho especial para a região e questionou o asfalto quebrado, obra de baixo
valor, simples para se resolver, e o mesmo colocou que designará ao DAER de
Santa Maria para solucionar o problema. Frisou ser preciso continuar cobrando,
para somente assim as coisas acontecerem, independente de partido. Finalizando o
espaço, Ver. CLAUDIO PIOVESAN cumprimentou a todos e parabenizou o
colega Paulo. Reforçou seu pedido apresentado na sessão de hoje, destacando a
necessidade de uma lixeira maior e fechada, em frente à Escola Cândida Zasso,
para colocação do lixo do colégio e famílias ao redor, e evitar que os animais
espalhem o lixo. Quanto ao abono para os agentes de saúde, recursos desde março,
mas agora distribuído, sendo justo pelo trabalho realizado, pois além da visita, dão
assistência a quem necessita e trabalham com saúde preventiva. Com relação à
Marcha dos Vereadores, defenderam a conclusão do centro de pesquisas,
colocando ter acompanhado o Presidente na entrega do documento ao Governador,
lembrando que teve, numa consulta popular, uma mobilização muito grande para
destinação de recursos para essa obra, mas ficou triste, pois sentiu que não virá o
recurso, não vale mais e não reconhece isso, o que aprovado atrás, terão que
trabalhar com empresários do município. Tiveram partes positivas, colocadas
pelos Secretários de Estado. No ESPAÇO DE LÍDERES manifestou-se o Ver.
RODRIGO SEVERO. Manifestou-se quanto ao projeto que irá à votação na data de
hoje, que trata do repasse de recursos aos agentes comunitárias de saúde, que
desde março o dinheiro está depositado, que se deve fazer o repasse o quanto
antes. Parabenizou o Colega Vereador Paulo, pela passagem do seu aniversário,
colocando ser uma satisfação tê-lo como colega de Bancada, e nos três anos e
meio que faltam de caminhada, com certeza, renderão muitos frutos. Em relação
aos poços artesianos, mencionados pelo colega Tiago, colocou que realmente
existe a necessidade de construção de três, na Linha dos Coccos, Comércio e
Linha do Soturno, não sendo admissível não ter água potável para consumir.
Mencionou já ter entrado em contato com o Prefeito para ligar para o Secretário
do Governador, e como referiu o colega Tiago, se a máquina perfuradora
realmente vai estar na região e passar pelo Município, deve-se dar um jeito de se
conseguir fazer os poços aqui também. Colocou ser conhecedor da preocupação
do Prefeito, em relação à rede de água, que demanda bastante recursos, pois são
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famílias distantes, sendo necessário fazer o projeto, estudar e convocar as famílias
das citadas comunidades, a fim de verificar se possuem condições de contribuir
com recursos para a realização da rede de água. Parabenizou o Nobre Colega Ver.
Adalberto Piovesan pela iniciativa, que não se fez presente na Marcha de
Vereadores, mas compareceu em uma reunião com o Prefeito, a fim de discutir o
do Distrito Industrial, colocando não serem contra o Distrito, existem dificuldades
financeiras e essa obra demanda de bastante recursos, mas assim que conseguirem,
darão início as obras. Parabenizou a Administração anterior por ter conseguido
comprar e pagar a área do Distrito, e espera que consigam dar andamento a obra e
quem sabe deixar para a próxima Administração realizar a inauguração, que se
deve pensar nos empresários pequenos do Município e que possam gerar mais
emprego para o Município, que possuem no Município muitos jovens com
vontade de trabalhar. Em seguida, fez uso da Tribuna o Ver. BETO PIOVESAN.
Destacou que os cumprimentos devem ser dirigidos à equipe de trabalho da
Administração passada, que resgatou um sonho acalentado há anos, o de ter uma
área específica para indústrias, frisando que nunca pensaram que o
empreendimento atenderia os grandes empresários, pois estes têm condições,
colocando que trabalha próximo das pessoas humildes e que tem dificuldades,
sabendo o quanto importante é ter um local para se instalarem, lembrando que
nunca pediram o partido político, tratavam todos com igualdade. Frisou que,
mesmo o que aconteceu com participação na outra administração, onde na ocasião
o atual Prefeito era vice e Vereador, hoje não tem ainda motivos para levantar
qualquer suspeita da sua boa vontade e interesse comunitário de resgatar o que
prometeu. Frisou que não deixará de cobrar, nunca foi desrespeitoso, dirigiu
palavra ofensiva ou falou de questão pessoal dos colegas, pois devem tratar das
coisas públicas. Cobrará a questão dos recursos da Usina Dona Francisca, da área
industrial, informando que já tem dois empresários, com carta de consórcio
contemplado, logo devem encurtar o prazo para inaugurar a área e reservar
recursos, pois beneficiará muitas pessoas e o município. Espera que a vontade
política do Prefeito seja dar continuidade a obra. Reportou-se ao projeto que
concede abono aos agentes comunitários de saúde, recurso que veio do Governo
Federal, em março, mas só agora em junho, veio para a Câmara, colocando que na
reunião das Comissões, foi colocado que agentes estavam ligando para que
votassem no dia de hoje, para receberem no final do mês. Questionou se o
Presidente fará relatório da marcha, tendo como resposta sim. Na ORDEM DO
DIA foram apreciados os Projetos de Lei do Executivo n.ºs 15/2017 e 18/2017,
aprovados por unanimidade, com seus respectivos pareceres. No Espaço das
Explicações Pessoais manifestou-se o Ver. Beto Piovesan. Para concluir seu
raciocínio, referiu-se ao Projeto ora votado, que concede abono as agentes de
saúde, ressaltando que na reunião das comissões disse que não está havendo
serenidade no encaminhamento das matérias, pois normalmente o Projeto deveria
ficar em estudo nas Comissões, mas como houve reclamações das agentes de que
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se não votassem hoje, as mesmas não receberiam no final do mês e os culpados
seriam os Vereadores. Continuando, disse que foram conduzidos a agir dessa
maneira, pelo curto espaço de tempo que o Executivo concedeu, porque não foi
previdente, pois os recursos estavam nos cofres do município desde março, como
também seriam responsabilizados com relação à contratação do Santo Inácio,
pedindo que sejam objetivos e reforçou dizendo que tudo que for de interesse
público votarão. Após, se manifestou o Ver. Tiago Facco. Frisou que seu
comentário pode ser considerado uma crítica, referindo-se ao pedido de
informações apresentado no dia vinte e dois de maio, com relação às horas
máquinas, pagas e realizadas e as pagas e ainda não realizadas, no período de
primeiro de janeiro a vinte e dois de maio, mas até hoje não recebeu e já se
passaram os trinta dias. Destacou que está preocupado com a Secretaria da
Agricultura, com tratamento que está tendo, dizendo que as Servidoras Jaqueline e
Clauciane estão fazendo o trabalho internamente e, pela importância que tem,
gostaria de acompanhar os trabalhos, pois é sabedor das demandas do pequeno
agricultor familiar, que necessita da ajuda das entidades do município, que são
ligadas a referida secretaria. Finalizando o espaço, Ver. Rodrigo Severo referiuse ao Vereador Tiago, dizendo que também está preocupado com as horas
máquinas e que, conversou com o Prefeito, que colocou estarem sendo feitas e não
estão recebendo adiantado para não serem pressionados, pois as máquinas não são
boas e muitas vezes precisam de manutenção, mas tem a certeza que até a próxima
segunda-feira, trará o relatório, que é um direito de todos os Vereadores. Destacou
ainda, que farão um pouco para cada um, sem olhar partido e que em breve terão
uma ou duas retroescavadeira para fazer mais horas máquinas e melhorias nas
estradas, considerando uma boa notícia. Também se referiu ao Vereador
Adalberto, quando o mesmo, em seu pronunciamento, falou que nunca votaram
contra e que a população não pode dizer que as coisas não acontecem porque não
votam a favor, frisando que Sua Excelência nunca disse isso, e acha normal
acontecer quando a maioria é da oposição, reforçando que é o povo quem fala.
Continuando, disse ao Vereador que o mesmo pode ir à tribuna, falar ou criticar
que não há medo algum, pois está no seu direito, mas quer ser respeitado, trabalhar
junto e serem parceiros. Com relação ao Distrito Industrial, também tem interesse
que isso se resolva logo, destacando as dificuldades que os municípios estão
enfrentando. Lembrou que a administração anterior, levou quatro anos para
comprar a área e agora, podem fazer o mesmo para trabalhar nele e talvez assim
chegar ao final, com uma parte concluída, pois também tem a vontade de colocar
os empresários no local. Dirigiu-se a população de Nova Palma, dizendo que Sua
administração está talvez fazendo um trabalho pouco lento, mas com os pés no
chão, para chegar ao fim do mandato de cabeça erguida, destacando que o Prefeito
é um administrador que está cortando Secretaria, CCs, reduzindo onde for
possível, para fazer um trabalho mais pesado e uma negociação melhor para o
município. Concluindo, o Presidente Ver. Odacir Busato registrou a presença do
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Presidente do Partido Progressista, Leonaldo Fiori, da Presidente do Sindicato dos
Funcionários Públicos, Cleura e do Ex-Presidente da Casa, Tiago Uliana. Fez
algumas colocações, sobre a Marcha dos Vereadores, dizendo que acompanhou
pela primeira vez, não com muito conhecimento, mas que ouvia falar que não
conseguia muita coisa, considerando que fez sua parte, participando da
organização através das reuniões feitas na região, com a presença dos Presidentes
e Vereadores, onde foi feita uma pauta para ser entregue em Porto Alegre. Cada
município colocou o que era mais necessário e também convocou todos
Vereadores da Casa para uma reunião, onde tiveram a oportunidade de opinar.
Dirigiu-se ao Vereador Beto, dizendo que tem o maior orgulho de lhe passar todos
os dados e contatos que teve com os Secretários, inclusive as respostas que deram.
Registrou que por iniciativa do Presidente da Quarta Colônia e do ex-Presidente
Liceu, de Agudo, os mesmos foram a Porto Alegre falar com o Governador e o
Betinho Fantinel, os quais teriam dito que era para fazer o ofício pedindo a
liberação dos recursos de duzentos mil reais da consulta popular, destinados ao
Centro Cultural, que seria liberado, pois esse é um local não só de Nova Palma e
sim, do Brasil inteiro e de muitos Consulados de outros Países, dizendo que ficou
triste, pois teve algumas dificuldades para entregar o documento e quando
conseguiu na escadaria do Palácio, o Senhor Governador, teria dito que os projetos
iniciados em outra administração não iria pagar, somente os novos, porque não
tinha dinheiro. Na oportunidade, ressaltou a importância da conclusão da obra ao
Governador, bem como a repercussão que pode dar, e ser considerado mais um
desperdício do dinheiro público. Frisou ainda, que falou com o Professor Beto
Ghisleni e o mesmo teria dito que não era preciso apresentar o ofício, porque já
estava tudo resolvido e que na quarta-feira viria alguém de Brasília e o dinheiro
seria liberado. Destacou alguns assuntos tratados com as secretaria, como o pedido
de poços artesianos, que foram informados que há mil e quinhentos pedidos e que
o Estado só poderá fazer cento e cinquenta, justificando a dificuldade, pois
anteriormente eram perfurados aproximadamente sessenta a oitenta metros de
profundidade e agora são necessários trezentos metros ou mais, porque a água está
desaparecendo. Frisou que gostou muito da palavra do Secretário Schirmer, que
disse, para as coisas melhorarem é necessário descentralizar o dinheiro em
Brasília. Também citou a educação, dizendo que certamente virão alguns recursos
para serem investidos. Quanto a Secretaria dos Transportes, cobrou do Secretário
Pedro Westphalen o asfalto do cerro e que o único Presidente que defendeu o
conserto do asfalto quebrado foi Nova Palma, e que cobrou o Vereador Falcão, de
Faxinal do Soturno, dizendo que o problema não é só daqui, destacando ainda a
potência da CAMNPAL e que nossa região merece mais respeito. Finalizando,
disse que talvez faltou mais organização de sua parte, onde muitos municípios
estavam presentes com seus Prefeitos e Vice, e gostaria que o Prefeito André
tivesse ido junto, pois tínhamos muitas reivindicações, citando Ivorá que
pegaram firme com cartazes pedindo a 348. Convidou a comunidade para se fazer
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presente na próxima sessão, declarando encerrado os trabalhos da presente Sessão.
Sala das Sessões, Nova Palma, 26 de junho de 2017.

Ver.ª Neusa Rossato
1ª Secretária

Ver. Odacir Busato
Presidente
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