ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA DIA 27.03.2017
ATA Nº 06/2017
Aos vinte e sete dias do mês de março 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 abertos os trabalhos e
cumprimentou os presentes, registrando a alegria de ver a grande participação da
comunidade para acompanhar os trabalhos Legislativos. Em seguida, colocou em
apreciação a Ata n.º 05/2017, da Sessão Ordinária realizada dia vinte de março de
dois mil e dezessete, aprovada por unanimidade. Na ocasião, o nobre Primeiro
Secretário, Ver. Rodrigo Severo leu: Of. Gab. Prefeito n.º 061/2017 – solicitando a
retirada do Projeto de Lei n.º 06/2017, para melhor estudo; Convite da Emater/RS
– Ato solene de Renovação do Certificado de Filantropia da ASCAR; Of. Comitê
Gestor do PUFV 01/2017 – Indicação de um representante do Poder Legislativo
no programa “A União faz a Vida”. À Mesa, foram apresentados: Do Legislativo
Municipal: Do Ver. Beto Piovesan: Proposição n.º 18/2017: Pedido de
Informações: Que o Executivo Municipal informe como está o andamento da
ação para recuperar os outros 50% do ICMS gerado pela Usina Dona Francisca,
perdidos pela Administração 2009/2012, para o município de Agudo. Proposição
n.º 19/2017: Pedido de Informações: Que o Executivo Municipal providencie,
junto a Secretaria de Finanças, informações com relação aos valores deficitários
na saúde, encerramento de 2016, no valor de R$ 176.433,42, consoante
demonstrado em Audiência Pública de demonstração do cumprimento das Metas
Fiscais do 3º Quadrimestre 2016, confirmando se houve a recuperação do citado
déficit, com o recebimento de recurso no início deste mandato, especificando a
origem do mesmo. Do Ver. Odacir Busato: Proposição n.º 20/2017: Pedido de
Providências: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente,
providencie a recuperação do mata-burro, que dá acesso à propriedade de
Antoninho Dallanora, na comunidade do Comércio. Proposição n.º 21/2017:
Pedido de Providências: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria
competente, providencie o patrolamento da estrada da Linha Cinco, que se
encontra em péssimas condições. Na oportunidade, o Sr. Presidente passou a
presidência dos trabalhos ao Vice-Presidente Ver. Tiago Facco. No ESPAÇO DO
GRANDE EXPEDIENTE, fez uso da Tribuna o Ver. ODACIR BUSATO.
Cumprimentou todos os presentes e parabenizou a Servidora Tania, pela passagem
de seu aniversário, no dia de hoje. Justificou os pedidos de Sua autoria, destacando
ter sido procurado pelo Sr. Antoninho, que necessita de manutenção no mata
burro, local onde o transporte escolar passa diariamente. Também foi procurado
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por moradores da Linha Cinco, que solicitam o patrolamento da estrada, devido à
precariedade, nessa época de colheita. Registrou alguns pedidos da comunidade do
Rincão Santo Inácio, entregue no dia de hoje, por representantes da comunidade,
destacando que serão encaminhados para o Prefeito Municipal, solicitando
melhorias e a solução de algumas necessidades. Em seguida, se manifestou na
Tribuna o Ver. PAULO ULIANA. Cumprimentou todos os presentes e
parabenizou a Servidora Tania, pela passagem de seu aniversário. Também
parabenizou o colega Reni, pela conquista do municipal, no dia de ontem.
Atendendo pedido do Ver. Tiago, com relação aos trabalhos de retroescavadeira,
na Secretaria da Agricultura, registrou ter conversado com membros do Conselho
e o Vice-Prefeito Valcenir Giovelli, encarregado por essa área, onde foi informado
que os trabalhos não foram suspensos, os básicos e essenciais continuarão sendo
feitos, apenas foi suspensa a reabertura de lavouras, por um curto tempo, por
terem focado o trabalho nas estradas, após chuvaradas, para o escoamento da
safra, mas em breve retornam esse serviço para os agricultores. Finalizou
agradecendo a presença da comunidade. Após, usou a Tribuna o Ver.
FERNANDO CASSOL. Cumprimentou a todos e parabenizou a Assessora
Legislativa Tania, pelo aniversário. Registrou que, atendendo pedido dos
carreteiros do município, pelo difícil acesso a estrada de São Cristóvão a Itaúba,
para escoamento de produtos, entrou em contato com o Prefeito de Pinhal Grande,
Sr. Burin, para fazer a solicitação, colocando estar feliz, pois foi avisado que já
estavam fazendo as devidas melhorias, já no dia de hoje. Também registrou a
preocupação de que seria proibida a passagem de bitrem na ERS 149, mas em
contato com o Presidente do DAER, Sr. Rogério, o mesmo afirmou ser proibido
que a Polícia Rodoviária faça isso, e se fizer, Sua Excelência assumiu o
compromisso de levar a multa até o DAER, para providências. Frisou ser
importante valorizar os motoristas, pois encontram muitas dificuldades.
Continuando, fez uso da Tribuna o Ver. TIAGO FACCO. Saudou a todos e
também parabenizou a Servidora Tania. Agradeceu a presença dos representantes
da comunidade quilombola do Rincão Santo Inácio, registrando ser a única
agroindústria legalizada no município, parabenizando os mesmos pelo
desenvolvimento. Reportou-se ao projeto de lei do Executivo n.º 07, destacando
que será favorável, pela importância do trabalho dos Agentes Comunitários de
Saúde, na questão da prevenção. Também será favorável a revisão geral e reajuste
aos vencimentos dos Servidores, colocando ser importante um incentivo como
forma de motivação sendo favorável aos projetos de lei do Legislativo. Reportouse a questão do programa de rádio da Prefeitura, que é diário e se paga mais de
dois mil reais por mês, onde se colocou que a maioria dos programas apenas toca
música, por não ter avisos. Nesse momento de carestia de recursos, acredita que
sempre tem alguma colocação para fazer, podendo ser informativos nas áreas da
educação, saúde e agricultura, para melhor aproveitar o espaço. Agradeceu as
informações do Ver. Paulo na questão da retroescavadeira e lembrou que, quando
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foi Secretário da Agricultura, não conseguiu desenvolver o programa do calcário,
por dois anos, devido à escassez de recursos, sendo duramente criticado na
campanha por não realizar, mas segundo informações, o mesmo será retomado, no
valor de setenta e dois mil reais, se sair o recurso da Consulta Popular do ano
passado. Apresentou o contrato de doação da CORSAN, de novembro do ano
passado, a comunidade Quilombola Vovó Isabel, de cinquenta e três kits de pvc
para hidrômetros, reservatório de fibra de vidro e seiscentos metros de tubo pvc, e
como a gestão e controle é de reponsabilidade do município, é preciso cobrar e ver
a situação, pedindo a Líder de Governo que veja em que situação está, colocando
ter visto canos na Secretaria de Obras, para que possa dar uma resposta para
aquela comunidade. Finalizando o espaço, Ver. BETO PIOVESAN saudou os
presentes e frisou ser preciso agilidade, empenho e trabalho. Quem se habilitou a
se candidatar sabia desde antes de julho o quê ia encontrar, não tem desculpa. Na
questão da doação da CORSAN, é preciso ir atrás, pois é o Executivo quem
executa e o Legislativo fiscaliza. Registrou que, após Sua fala na tribuna, na
quarta-feira da mesma semana, o Prefeito André foi pra Rádio dizer que não
consegue fazer as coisas e está com dificuldades, por que tem que pagar
contrapartida e o dinheiro da saúde não veio. Relembrou que na audiência pública
da Comissão de Orçamento e Fianças, ficou claro que o dinheiro de cento e setenta
e seis mil reais veio no mês de janeiro, pedido este que fez por escrito no dia de
hoje, pois não teve déficit na saúde e sim apenas cento e setenta e três mil do livre,
valor insignificante num orçamento de mais de vinte e quatro milhões de reais.
Lamentou que o Prefeito reclame por ter que colocar contrapartida, sendo que foi
a Administração anterior que buscou recursos para o posto de saúde, asfalto e
outros. Também está pedindo como está a ação para buscar o ICMS da Usina
Dona Francisca, que perderam na justiça na Administração de até dois mil e doze,
uma ação para Agudo, sendo que quando entraram, em dois mil e treze, haviam
perdido cem por cento. Lembrou que gerava cento e setenta mil reais por mês,
com as turbinas trabalhando, oito anos anteriores da outra Administração
arrecadaram dezesseis milhões de reais e quando entraram o valor caiu pra zero,
mas com a ajuda do Sr. Pedro Zasso, conseguiram, em Brasília, recuperar
cinquenta por cento. Quer o resultado e saber como está o processo e
encaminhamentos. Lembrou que o Prefeito já pediu de volta um projeto de lei, que
tratava da anistia dos juros e multas dos devedores do município e beneficiaria
quem não paga em dia, por não estar bem encaminhado, e agora, semana passada
veio o projeto que trata do vale-alimentação para as Conselheiras Tutelares,
projeto este que a assessoria identificou falhas gritantes, pois as mesmas não são
consideradas servidoras municipais e sim agentes honoríficos, necessitando de lei
específica, sendo novamente solicitada a devolução. Lembrou terem sido
criticados na campanha, por não ter boa assessoria, mas não recorda de terem
feitos essas trapalhadas e pedir de volta projetos, sendo preciso assiduidade e
trabalho, como na Administração anterior. Lamentou que o município foi omisso e
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não se fez presente na reunião da UFSM, no último sábado, um convite do Reitor
para estreitar o relacionamento, para parcerias e repassar tecnologia em várias
áreas. Concluiu colocando estar feliz que o Ex-Prefeito Adroaldo ainda é
lembrado, lendo a notícia de hoje, no Diário de Santa Maria, com reportagem
sobre a instalação do Distrito Industrial, colocando à disposição dos interessados.
Frisou que levaram cinquenta e seis anos para ter a área, que foi criticada, mas
pagaram um milhão, sem propina e agora estão reclamando para fazer a
terraplanagem, dizendo que não tem dinheiro. No ESPAÇO DE LÍDERES
manifestou-se o Ver. TIAGO FACCO. Registrou ter participado do evento sobre
reforma da previdência, na Câmara de Vereadores de Santa Maria, onde contou
com a presença de Deputados, com caminhada pelo centro da cidade, num
empenho para conseguirem a derrota dessa emenda, pedindo que cada Vereador
convença seu Deputado e Senador a votar contra essa reforma, por que vai
aumentar muito o tempo de contribuição para se aposentar. Parabenizou a seleção
de Nova Palma, em que o Ver. Reni é um dos atletas, campeã em São João do
Polêsine, no dia de ontem, e também ficou vice-campeã em Faxinal do Soturno.
Frisou ser preciso movimentar o esporte, sendo importante ter um coordenador
para esse trabalho. Parabenizou a Diretoria e comunidade de Linha três, pela
organização e receptividade na festa de Nossa Senhora da Anunciação, no
domingo. Em seguida, fez uso da Tribuna a Ver.ª NEUSA ROSSATO.
Cumprimentou todos os presentes e colocou que acha excelente que o colega Ver.
Beto faça pedidos de esclarecimentos ou coloque questionamentos quanto à
eficiência do Executivo. Frisou que erros acontecem, mas não podem errar
intencionalmente, para prejudicar alguma coisa ou a administração e qualquer
coisa que Sua Excelência falar, o nobre Ver. Beto vai falar em seguida e depreciar
sua fala, principalmente se defender o Governo. Ressaltou que as dificuldades que
a atual Administração enfrenta, são as mesmas enfrentadas pelo Prefeito anterior,
pela não vindas de recursos, dificuldades enfrentadas por todos os municípios.
Citou o exemplo de rolo compressor, que estava com a revisão vencida desde
maio do ano passado e o trabalho não foi feito, certamente por não ter o recurso
naquele momento, entende como exemplo de dificuldade de um governo. Frisou
que o Prefeito está com uma equipe reduzida para não ter muitos custos e fazer
uma administração com responsabilidade, colocando que em três meses de
Governo, não é possível fazer muita coisa, esperando passar um ou dois anos para
avaliar o governo, tem coisas que na medida do possível serão melhoradas, e com
muito trabalho. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os Projetos de Lei do
Executivo n.ºs 07/2017 e 08/2017 e Projetos de Lei do Legislativo n.ºs 01/2017,
02/2017 e 03/2017, todos aprovados por unanimidade, com seus respectivos
pareceres. No Espaço das Explicações Pessoais manifestou-se o Ver. Beto
Piovesan. Frisou que não há como admitir que só de boas intenções possa a
Administração funcionar, os recursos do ano anterior são os mesmos de agora, e
para enfrentar essa dificuldade ou o Adroaldo fez milagre ou estão indo muito
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mal, lembrando que o ex-Prefeito Adroaldo envolveu a comunidade e partidos
políticos, tratando todos de forma igualitária, sem discriminação e buscando
recursos extra orçamentário em Brasília e Porto Alegre, sem experiência política,
sendo mais de nove milhões de reais, difícil seria começar como começaram, sem
ter motosserra, lava jato, uma chave de roda e pneu, e nem por isso o Prefeito
Adroaldo foi pra rádio e sim trabalhou. No momento é só executar o plano de
governo e tocar as obras já iniciadas, que são inúmeras, como o moderno e amplo
posto de saúde na cidade, onde o mínimo é pagar a contra partida, o posto saúde
no Santo Inácio, com grande participação do Deputado Pimenta, e outros
Deputados do PT e PP, enquanto nenhum Deputado do PMDB colocou emenda,
nos quatro anos da Administração passada. O ginásio de esportes na área de
eventos, vinda do Senador Paulo Paim, o ginásio do Comércio, conquista da ExVereadora Marta, que precisam terminar. Listou também o posto saúde do
Caemborá, calçamento de Novo Paraíso, este já com dinheiro na conta da
Prefeitura, é só executar, a ponte de concreto no Bugre, a passagem molhada na
Salete e o calçamento na Linha Rigon. Colocou que, se as máquinas e o efetivo
são os mesmos, e só mudou a chefia, é preciso ação. Concluindo, o Sr. Presidente
convidou a todos para se fazerem presentes na próxima sessão, dia três de abril e
agradeceu a presença de todos, declarando encerrados os trabalhos da presente
Sessão. Sala das Sessões, Nova Palma, 27 de março de 2017.

Ver. Rodrigo Severo
1º Secretário

Ver. Odacir Busato
Presidente
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