ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA DIA 28.08.2017
ATA Nº 24/2017
Aos vinte e oito dias do mês de agosto 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, Paulo Uliana, Reni Tagliapietra, Rodrigo Severo, Rudinei
Maculan e Tiago Facco. O Senhor Presidente declarou aberto os trabalhos,
cumprimentou os presentes e colocou em apreciação a Ata n.º 23/2017, da Sessão
Ordinária realizada dia vinte e um de agosto de dois mil e dezessete, aprovada por
unanimidade. Em seguida, solicitou ao Secretário, Ver. Paulo Uliana, que
proferisse as leituras: Convite da Semana da Pátria 2017; Convite da XV Festa da
Cuca, no Caemborá, dia 03 de setembro; Convite para almoço beneficente no
Rincão Santo Inácio, dia 03 de setembro. À Mesa, foram apresentados: Do
Executivo Municipal: Projeto de Lei n.º 24/2017: Dispõe sobre a Gestão
Democrática do Ensino Público Municipal de Nova Palma/RS e dá outras
providências. Do Legislativo Municipal: Do Ver. Beto Piovesan/PP:
Proposição n.º 52/2017: Requerimento: Que o Legislativo Municipal envie
correspondência ao Exmo. Sr. Desembargador Dr. EDUARDO UHLEIN, Relator
do Agravo de Instrumento nº 70074599499, e dos Agravos apensos, da 4ª Câmara
Cível do TJRS, comunicando-o que já estão sendo providenciadas as substituições
dos Servidores afastados por determinação de Vossa Excelência e pela fraude
ocorrida no concurso público em Nova Palma. Com os remanejamentos internos e
contratações, o Município não está sofrendo nenhum prejuízo no atendimento da
nossa população. Também, que seja enviada cópia da Lei que autorizou o
Executivo contratar Servidores, bem como cópia da mensagem deste Projeto de
Lei e mais o Edital de inscrição e seleção para o ingresso. Proposição n.º
53/2017: Pedido de Providências: Que o Executivo Municipal, através da
Secretaria competente, providencie a colocação de faixas de segurança elevada,
principalmente na Rua Raimundo Aléssio, na praça, frente ao Sindicato dos
Trabalhadores Rurais e noutros locais, dependendo dos recursos. De Todos os
Vereadores: Moção n.º 06/2017: Moção de Pesar: Aos familiares da Sr.ª Maria
Tura Cancian, pelo seu falecimento, ocorrido dia 21 de agosto, em Nova Palma.
No ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE, fez uso da Tribuna o Ver.
RUDINEI MACULAN. Cumprimentou todos os presentes e, em nome da
comunidade de Linha Um, convidou a todos para prestigiarem a festa no próximo
domingo, dia três de setembro. Em nome do Ver. Reni, parabenizou a comunidade
de Vila Cruz, pelo baile de ontem, com a Banda Rainha Musical, uma das
melhores da região. Solicitou ao Executivo a colocação de placa, na encruzilhada
do Bom Retiro e Salete, indicando que a direita vai para Júlio de Castilhos, infor01

mando que colocou uma provisória, pois muitas pessoas acabam indo em direção a
Salete, errando o caminho. Em seguida, se manifestou na Tribuna o Ver.
FERNANDO CASSOL. Cumprimentou a todos e registrou alguns trabalhos
realizados pela Administração, como melhorias nas estradas do Comércio,
danificadas pela chuva. Considera-se um Vereador simples e correto, sem fazer
diferença com ninguém e quer que a Administração também faça, mesmo às vezes
ser difícil cumprir algumas funções. Registrou que a draga está a vinte dias
arrumando o leito do Rio na Felisberta e a retro da Agricultura iniciou os trabalhos
na comunidade do Gramado e permanecerá toda semana. Convidou a todos para
prestigiarem a Festa da Cuca, no Caemborá, no próximo domingo, dia três de
setembro. Em nome do Sr. Juarez Mayer, repassou os elogios aos funcionários da
Prefeitura, pelo trabalho realizado para o mesmo. Colocou que muitos não gostam
de Sua pessoa, devido a Seu partido, sem olhar quem realmente é, frisando que
cobra aquilo que as pessoas necessitam, sendo importante ajudar a todos e não
será o partido que mudará suas ideias. Reforçou o convite para a festa no Santo
Inácio, no domingo, sendo importante prestigiarem. Após, manifestou-se na
Tribuna o Ver. TIAGO FACCO. Cumprimentou a todos e parabenizou toda
Diretoria da Liga Nova-Palmense de Bochas, pelo campeonato realizado, em
especial o Calu, que fez toda a parte burocrática, e as comunidades do Tabajara,
que se sagrou vice-campeão e o Internacional de Linha Base campeão, desejando
que continue, pois é importante para desenvolver a amizade nas comunidades.
Como Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, comentou o relatório da
prestação de contas do exercício de dois mil e quatorze, votado e aprovado na
sessão passada, com parecer favorável do Tribunal de Contas, tendo todos os
percentuais dentro dos limites legais, uma prova de que trabalharam sempre dentro
da lei. Reportou-se a questão do recurso para o Santo Inácio, no valor de cinquenta
mil reais da Corsan, para canos e hidrômetros, mas ainda não realizado, cobrando
o Executivo que dê andamento, pois logo chegará o verão e pode faltar água.
Lamentou que alguns de seus pedidos para patrolamento, ainda não foram
atendidos, registrando que a mais de quinze dias as patrolas estão paradas, foram
feitos alguns pequenos serviços, pedindo a justificativa, com tanto serviço no
interior. A questão da draga do Estado, que mesmo após a revisão, trabalhou
somente dois dias carregando cascalho, faltando planejamento, pois poderia
atender alguma comunidade, uma máquina difícil de conseguir e há muitos
municípios querendo desenvolver o programa. Com relação ao concurso público,
em reportagem sobre os municípios, no Diário, lamentou a colocação feita pelo
Assessor Jurídico da Prefeitura, de que os oito servidores afastados eram
essenciais para a Administração, questionando e os outros? Frisou que devem
valorizar os Servidores, pois todos são essenciais e importantes para os munícipes,
são eles que desenvolvem os trabalhos no dia a dia, sendo testemunha disso.
Continuando, fez uso da Tribuna o Ver. BETO PIOVESAN. Saudou a todos e
registrou que, na semana passada, acompanhou o Presidente até o Hospital, por
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motivo de saúde, e quando retornou já haviam decidido que não se manifestariam
na sessão e votaram sem manifestação o projeto de lei do Executivo, que pedia
autorização para contratar servidores para substituir as lacunas pela fraude no
concurso, constando no final da justificativa, o que deveria ser na frente, pois esse
é o motivo. Frisou que todos servidores são importantes e alguns inocentes irão
pagar caro, pois irá respingar em todos que participaram e foram nomeados, basta
esperar a sentença. Justificou Seu requerimento apresentado na Sessão de hoje,
para que os Desembargadores tenham conhecimento do projeto aprovado, a
justificativa e o edital para seleção dos três servidores, em substituição aos
afastados, e dizer que não há prejuízo no atendimento à comunidade, pois as
lacunas estão sendo supridas pela Administração. Logo podem julgar que
realmente devem se manter afastados até julgamento final da ação, assim como
aconteceu nos municípios do Rio Grande do Sul, que acorreu essa fraude, sendo
cinquenta. Irão acompanhar e ver desfecho final, onde os justos pagaram muito
caro pelo erro de algumas pessoas e não adianta dizer que o Vice não tem nada a
ver, pois Sua Excelência, quando Vice-Prefeito, tinha responsabilidades e salário,
trabalhava aqui dentro e hoje, o Giovelli está na Multirural, percebendo o salário e
não trabalha aqui dentro, frisando que o mesmo deveria ser atuante, assíduo e
cumpridor das obrigações. Lembrou que muitas emendas do PP passou por suas
mãos e agora recebeu a comunicação, através do Assessor do Deputado José
Otávio, da liberação de duzentos e dezenove mil reais do Ministério do Turismo,
frisando não só criticar, estão conseguindo recursos, o PSB colocou uma a pouco
tempo e o PMDB nada, sendo que tem o Governo Federal e Estadual no comando.
Justificou seu pedido de providências, destacando ser uma preocupação de todos
os moradores a correria de carros, não é possível o Executivo economizando com
saúde, gente não transportada, que recebeu reclamação no dia de hoje, e serviço de
horas-máquinas com as máquinas paradas, possibilitando fazer faixa de segurança
elevada, que é barata, pois as pessoas correm riscos ao atravessarem as ruas
asfaltadas. Também pediu, na semana passada, a envio de correspondência ao
Desembargador que investiga e julgará o processo criminal, que tramita em Porto
Alegre, onde o Prefeito André e o Vice Valcenir respondem por fraude em
licitação na aquisição de três retroescavadeiras, lembrando que foi quem perdeu a
licitação que denunciou e através de grampo descobriram a trama, em dois mil e
doze. Questionou se a Rádio daqui tivesse divulgado e as pessoas soubessem, será
que teriam votado na dupla que está aí? Pediu que o Desembargador seja mais
célere em relação a votação e julgamento, pois a demora vai favorecer os réus.
Finalizando o espaço, Ver. RENI TAGLIAPIETRA cumprimentou os presentes
e, em especial o Ver. Rudinei, que assumiu a Vereança, pois não havia se
manifestado na Sessão anterior. Parabenizou o Internacional de Linha Base, pela
conquista do Municipal de Bocha, bem como a equipe do Tabajara, da Linha do
Soturno, que se sagrou Vice-Campeão. Prosseguindo, dirigiu-se ao Líder Ver.
Severo, pedindo que seja realizado o patrolamento da estrada, bastante danificada,
03

na Linha que vai do Ivan Cargnin até a propriedade do Senhor Silvio Vestena,
bem como a substituição dos tubos de um bueiro, que é de quarenta para de
sessenta centímetros, pois quando chove, alaga até a residência. Referiu-se ao
pedido já feito do patrolamento na Linha dos Faccos, que ainda não foi realizado,
destacando que estes serviços básicos são essenciais para a comunidade, pois lá
passa ônibus escolar, transporte de leite e outros. Reforçou o pedido feito junto
com o Ver. Paulo no início da gestão, para realizar o conserto de uma passagem
molhada na Linha Cinco. Dirigindo-se aos funcionários públicos presentes, disse
que os mesmos terão seu apoio na questão do aumento no valor do Vale- refeição,
destacando a importância dos mesmos para o município. Com relação aos três
projetos que estão na ordem do dia, destacou a importância de cada um e afirmou
que apoiará, mas é necessário realizar o Concurso Público, para suprir a demanda.
Quanto aos funcionários afastados, disse ser essencial o cargo e as pessoas podem
ser substituídas. No ESPAÇO DE LÍDERES manifestou-se o Ver. BETO
PIOVESAN. Registrou que ficou acertado com o Presidente, que o Espaço de
Líderes é para comunicação das lideranças, e entende que serve para divulgar o
recurso comunicado pelo Assessor do Deputado Zé Otávio, que irá confirmar
amanhã, do Ministério do Turismo, no valor de duzentos e dezenove mil reais.
Também estão aguardando, com ansiedade, os recursos de quatrocentos e sessenta
mil reais, para o asfaltamento na saída para Vila Cruz, pela importância que tem,
com apenas quatorze mil reais de contra partida. Lembrou que se conseguiu um
milhão de reais de graça do Estado, a fundo perdido, com intermédio do Deputado
Valdeci de Oliveira e mais um milhão pelo PAC, para pagar uma miséria de juros,
em vinte e quatro anos. Conquistas do Prefeito Adroaldo, que falava pouco e
trabalhava bastante, ia atrás dos recursos com muito trabalho e entusiasmo.
Lembrou que quem tem os recursos é o Executivo, os Vereadores apenas podem
sugerir e pedir melhorias, como a manutenção da estrada no Santo Inácio, que foi
reaberta até as casas, possibilitando o acesso do transporte escolar, destacando
tantas inovações e ações que as pessoas não sabem, sem propaganda e entrevista,
hoje só falam na Rádio do Melão, aqui não dão oportunidade e sim somente aos da
bandeira do Governo. Frisou que na Câmara tem votos de todos os munícipes, que
tem o direito de saber das coisas. Na ORDEM DO DIA foram apreciados:
Projetos de Lei do Executivo n.ºs 20/2017-PPA, 21/2017 e 22/2017, aprovados
por unanimidade, com seus respectivos pareceres. No Espaço das Explicações
Pessoais manifestou-se o Ver. Rodrigo Severo. Cumprimentou os presentes e
registrou que acertou com sua consciência de que falará menos e deixará as coisas
acontecerem. No dia de hoje, acertou uma reunião com o Prefeito, Secretários e
lideranças do partido, para tomarem um rumo do que fazer daqui pra frente,
destacando existir dificuldades, mas não adianta se queixar, precisam mostra
serviço até o final do mandato. Concordou que as estradas estão ruins, e ao
conversar com o Prefeito, o mesmo colocou que, nos próximos meses, será pouco
recursos, mesmo com a folha de pagamento reduzida e sem contratações de CCs,
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ainda está difícil, colocando entender a preocupação dos colegas. Fica feliz com a
chegada de emendas do PP e PSB, pois quem ganha é a população, mas pediu que
entendam que esse mês ou pagam os funcionários ou colocam as máquinas
trabalharem, devido a situação crítica. Quanto ao afastamento dos Servidores, na
Sua opinião fazem falta para a Administração, mas a decisão está tomada e que
seja pelo correto. Frisou que cabe a Justiça julgar se o Prefeito e o Vice realmente
cometeram crime na questão das retroescavadeiras. Registrou ter recebido ligação
do Secretário do Deputado Perondi, que o convidou para ir a Brasília, na qual
cobrará um compromisso que assumiu com as comunidades de Linha do Soturno e
Rincão dos Fréos, que é a passagem molhada, que liga as mesmas, destacando que
lutará por essa conquista. Parabenizou a comunidade de Linha Base, campeã no
Municipal de Bocha, tendo ficado vice-campeã, a comunidade de Linha do
Soturno. Após, se manifestou o Ver. Tiago Facco. Achou interessante as
colocações do Ver. Rodrigo, lembrando quando estavam na Administração e
falavam das dificuldades, mas na campanha foi dito que era mal administrado, o
quê não é verdade, era feito o possível e o impossível e o orçamento era o mesmo,
só agora viram que não é simples como pensavam. Frisou torcer que melhore, pois
se tem muito a fazer. Registrou que no sábado, terão um Congresso do PSB, em
Porto Alegre, e como Presidente do Partido estará presente, representando o
município, bem como o Ver. Claudio. Registrou que, na quarta-feira, estará
presente na Expointer, quando haverá o Painel, que tratará do assunto das
importações do leite. O mesmo será transmitido pelo Canal Rural, às nove horas e
trinta minutos, destacando ser a oportunidade de levarem aos Governantes a
preocupação, pois o produto está entrando com um custo menor e acaba sufocando
os produtores daqui. Registrou que a viagem tem o apoio do Sindicato dos
Trabalhares Rurais, com a colocação de um ônibus para os interessados.
Finalizando o espaço, Ver. Beto Piovesan dispôs que já estamos no final do mês
de agosto e já se passaram oito meses da atual Administração, e o verdadeiro
discurso veio a essa Tribuna pelo colega Vereador Severo, sendo a realidade que
vivemos. Ressaltou que o Vereador Tiago foi muito feliz em referir que o
orçamento é o mesmo, o que mudou foi os administradores e alguns CC’s.
Reportou-se ao que aconteceu nos quatro anos passados, as emendas conseguidas,
recursos estes que até hoje estão chegando, uma fortuna, conseguida, com o
trabalho incansável do Adroaldo, destacando a diferença de uma Administração
para a outra, ao lado da austeridade e seriedade, dos Servidores e Câmara de
Vereadores. Colocou que é louvável o discurso de hoje do Vereador Rodrigo, só
que não foi dito isso lá no início, diziam que o Município estava endividado, que a
administração anterior havia inviabilizado e que o Legislativo impedia de
trabalhar, rejeitando projetos, sendo que não havia sido rejeitado nenhum, só
inverdades. Lamentou que, nunca o atual Prefeito lhes convidou para
conversarem, que ele só foi a convite do Mayer, a fim de participar de uma
reunião sobre o Distrito Industrial. Colocou que, na dificuldade tem que darem as
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mãos, baixar a guarda e admitir a dificuldade ou continuariam a colocar a culpa na
administração anterior, dizendo que fica até constrangido em ouvir somente agora
um reconhecimento, pois a tristeza e as colocações aqui, muitas foram em razão
do que a situação dizia antes mesmo de assumir, nas rádios, nos palanques e
interior. Colocou que o País e o Estado estão quebrado, não tem nem dinheiro para
pagar a folha e quem pagará a conta é o Município, que deve executar os serviços
e não recebe os recursos do Governo Estadual e Federal, assumindo cada vez mais
obrigações. Colocou que nos Municípios se vê o Prefeito e os Vereadores todos os
dias, mas cadê os Deputados, o Governador, o Presidente, que não são vistos.
Colocou que o telefone de Caemborá provavelmente vai ficar no gancho, porque
não tem recursos para solucionar a situação. Concluindo, o Sr. Presidente Ver.
Odacir Busato registrou que a comunidade do Santo Inácio seguidamente tem
enfrentado problemas de saúde com crianças, sendo exemplo de união para ajudar
os que precisam, parabenizando pela realização do almoço beneficente, no
próximo domingo. Agradeceu e parabenizou a equipe de Linha Base, campeã da
Bocha, onde Sua Excelência é o Coordenador de esporte naquela comunidade e
Presidente da Liga de Bocha em Nova Palma, tendo a equipe do Tabajara como
Vice-campeã, destacando que não foi tanto o título, mas fizeram um dos melhores
campeonatos, tudo na amizade e respeito. Agradeceu a presença de Secretários e
do Sr. Bigodinho, muito ouvido na Rádio São Roque, cultivando a cultura Italiana.
Agradeceu a todos que ligaram após o ocorrido na última sessão, quando não se
sentiu bem, destacando que continuará firme. Concluindo, agradeceu a presença
de todos e declarou encerrado os trabalhos da presente Sessão. Sala das Sessões,
Nova Palma, 28 de agosto de 2017.

Ver. Paulo Uliana
2º Secretário

Ver. Odacir Busato
Presidente
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