ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA DIA 30.10.2017
ATA Nº 33/2017
Aos trinta dias do mês de outubro 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 colocou em apreciação a Ata n.º 32/2017, da Sessão Ordinária
realizada dia vinte e três de outubro de dois mil e dezessete, aprovada por
unanimidade. Em seguida, solicitou a 1ª Secretária, Ver.ª Neusa Rossato, que
proferisse a leitura do expediente: Pedido de Licença do Ver. Tiago Facco, para
tratar de interesse particular por 28 dias, a contar de 06 de novembro de 2017,
aprovado por unanimidade; Of. Gab. Pref. n.º 250/2017 – Balancete das receitas e
despesas do mês de setembro de 2017; Of. Gab. Pref. n.º 258/2017 – Convite para
Audiência Pública: Ampliação do Perímetro Urbano do Distrito de Vila Cruz; Of.
Gab. Pref. n.º 259/2017 – Resposta ao Pedido de Informações referente à
Proposição n.º 55/2017; Convite para evento em comemoração ao Dia do
Conselheiro Tutelar, dia 18 de novembro; Convite da comunidade de Vila Cruz,
para 19ª Romaria e 117ª Festa de Nossa Senhora da Saúde, dia 05 de novembro. À
Mesa, foram apresentados: Do Legislativo Municipal: Do Ver. Claudio
Piovesan: Proposição n.º 71/2017: Pedido de Providências: Que o Executivo
Municipal, através da Secretaria competente, providencie melhorias no acesso a
pinguela, que liga a Rua Zero Hora a Av. Emancipação. Do Ver. Reni
Tagliapietra: Proposição n.º 72/2017: Indicação: Que o Executivo Municipal
estude a possibilidade de realizar calçamento no trecho em frente à residência do
Sr. Edemir Stefanello até a residência do Sr. Ivonir Stefanello, na comunidade de
Vila Cruz. No ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE, fez uso da Tribuna o
Ver. PAULO ULIANA. Cumprimentou todos os presentes e agradeceu a
presença dos colegas Vereadores Odacir, Reni e Tiago, na festa da Terceira Idade,
em Novo Paraíso, no dia de ontem. Ficou entusiasmado com o evento Vereador
por Um Dia, com alunos da Escola Dom Érico Ferrari, de Linha Base,
parabenizando a iniciativa do Ex-Vereador Tiago Uliana, bem como a Diretora da
Escola, que muito bem coordenou os alunos, sendo notório que no futuro terão
jovens assumindo nesta Casa. Registrou ter conversado com o Prefeito, que deu a
palavra, que no dia de amanhã, farão o restante da base do calçamento em Novo
Paraíso, para continuidade dos trabalhos, onde segundo o dono da empresa, que
venceu a licitação, colocou que os trabalhos estão andando como combinado.
Informou que, amanhã, duas máquinas se deslocarão, uma para Novo Paraíso e
outra para o Santo Inácio, para atender algumas solicitações dos Vereadores, bem
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como farão o trecho em São Cristóvão e as entradas de Vila Cruz, sendo que no
Rincão dos Fréos já foi concluído. Em seguida, se manifestou na Tribuna o Ver.
CLAUDIO PIOVESAN. Cumprimentou a todos e retornando, após licença, um
acordo da Bancada para dar oportunidade aos colegas Suplentes, registrou que
esteve a convite dos moradores da Rua Zero Hora, verificando a situação do
acesso à pinguela, que liga a rua a Av. Emancipação, ressaltando estar em
precárias condições. Pediu ao Executivo que veja com carinho essa melhoria, pois
muitas pessoas utilizam aquela travessia. Também pediu a colocação de cascalho
em um buraco, no final da Rua Duque de Caxias, em frente à residência do Sr.
Olavo Prevedello, local sem condições de passagem de carros. Após, manifestouse na Tribuna o Ver. TIAGO FACCO. Cumprimentou a todos e colocou estar
feliz pelo atendimento de patrolamento nas comunidades, mas ressaltou existir a
necessidade de melhorias na estrada do cerro da gruta, que está precária. Levantou
a preocupação na questão ambiental, pois na metade da estrada do cerro da Gruta,
está virando depósito de lixo, sugerindo que a Prefeitura recolha e coloque uma
placa proibindo o depósito no local. Colocou que esteve em Novo Paraíso, na
sexta-feira, e ouviu reclamações de quem está dando andamento na realização do
calçamento, lembrando que batalharam para conseguir o recurso, e não poderão
culpar o Deputado, se demorar a sair à segunda parte dos recursos. Cobrou da
Prefeitura que dê condições para trabalharem, pois um dia de serviço, com
máquinas, ficaria tudo pronto. Ficou feliz que amanhã irão lá, pois foi aberto pela
Prefeitura um valetão, deixando sem condições de darem sequência ao
calçamento, apelo que fez ao Secretário Jossandro, no dia de hoje, para darem
atenção e priorizar as obras que estão em andamento. Lembrou que a referida
obra, é com recurso de Deputado do PSB, onde se sente no compromisso de
fiscalizar, são quatrocentos metros de calçadas no projeto, sendo necessária a
retirada de árvores e licenciamento, precisando de atenção da Prefeitura na parte
de sua responsabilidade, antes que a empresa vá embora. Em aparte, Ver. Beto
Piovesan pediu que reiterasse as informações com relação ao calçamento no
Habitar Rigon, se já foi entregue a comunidade naquelas condições ou ainda não
foi recebido e terá os devidos consertos, obra esta com recursos do Deputado
Heitor Schuch. Continuando, Ver. Tiago destacou que depois pedirão cópia da
prestação de contas, com relação à obra. Continuando, fez uso da Tribuna o Ver.
RENI TAGLIAPIETRA. Saudou a todos e registrou ter participado, sábado à
noite, em Vila Cruz, do primeiro Filó Cultural Ítalo Brasileiro, destacando que
ficou feliz por ter participado de mais uma atividade realizada pela escola daquela
comunidade, na oportunidade tiveram uma palestra com o professor Alessandro
Monseline, da Itália, que tem projeto com a Universidade. Registrou a presença do
Sr. Diomedes Rossato, que tem programa de rádio em italiano, feliz pela presença.
Justificou Seu pedido para calçamento na Vila Cruz, destacando ser uma
comunidade organizada, que há anos realiza calçamento, mas existe um trecho
com aproximadamente seis famílias, dentro do perímetro urbano e que pagam
02

IPTU, e sofrem com a poeira e barro. Destacou ser sabedor das dificuldades do
município, informando que já procurou Deputados do PP, pedindo apoio para
emendas parlamentares, como o apoio do Presidente do Partido, Tiago Uliana,
destacando que, não por serem oposição, que não procurarão contribuir para as
coisas acontecerem no município. Solicitou a Administração que realize uma
limpeza no ginásio Municipal, que está com o piso muito liso, para realizarem a
final do Municipal com segurança. Convidou a todos para participarem da
Romaria e festa na comunidade de Vila Cruz, no próximo domingo, dia cinco de
novembro. Parabenizou a Câmara de Vereadores, pelo evento Vereador Por Um
Dia, bem como o ex-Vereador Tiago Uliana, que foi o idealizador, destacando ter
a certeza que isso incentiva a juventude a participar da política, jovens que
apresentaram pedidos semelhantes aos dos Vereadores, demostrando que estão por
dentro das necessidades do município. No ESPAÇO DE LÍDERES não houve
inscritos. Na ORDEM DO DIA foi apreciado o Projeto de Lei do Executivo n.º
25/2017 - LDO, aprovado por unanimidade, com seus pareceres. No Espaço das
Explicações Pessoais manifestou-se o Ver. Rodrigo Severo. Saudou os presentes
e agradeceu a todos que se fizeram presentes na festa na Linha do Soturno, no
último domingo. Referindo-se as estradas, disse que na sexta-feira e sábado, as
máquinas estiveram na Linha do Soturno, Rincão dos Fréos e Chapadão, fazendo
o patrolamento nestes locais por três oportunidades este ano, considerando um
serviço bem feito. Quanto às passagens molhadas dessas localidades, informou
que esta semana a draga irá fazer a limpeza, para melhor locomoção dos usuários.
Quanto às estradas do Cerro, também verificou que estão precárias e sugerirá ao
Secretário Gilson, que ao se deslocarem para Novo Paraíso, no dia de amanhã, já
suba fazendo o trabalho. Referindo-se ao Ver. Reni, com relação ao pedido da
comunidade de Vila Cruz, de realizar o calçamento, afirmou que também foi
cobrado, pois obteve votos lá, e que irá lutar para conseguir esta obra. Já quanto ao
calçamento da Linha Rigon e Novo Paraíso, disse que irá, no dia de amanhã,
verificar pessoalmente e após cobrará do Prefeito e do Secretário, em que estado
está, se já foi entregue e porque está andando dessa forma, pois não está aqui para
defender o Prefeito, mas sim que as coisas sejam bem feitas e na próxima Sessão
trará a resposta. Parabenizou a Câmara de Vereadores, por ocasião do evento
Vereador por Um Dia, bem como todos os participantes, dizendo que foi uma bela
iniciativa do Ex-Vereador Tiago Uliana, servindo de exemplo para os Vereadores
e trazer os jovens para a política, frisando que só assim se pode mudar o
Município, o Estado e o País com ideias novas. Após, se manifestou o Ver. Tiago
Facco. Retornou a Tribuna, dizendo que achou interessante o Ver. Rodrigo
verificar a obra em Novo Paraíso. Na questão do calçamento de Vila Cruz, se
colocou a disposição do Ver. Reni, para colaborar no que for necessário, bem
como o Partido do PSB, pois a comunidade também merece Seu apoio. Reportouse a blitz realizada pelos alunos da Escola Tiradentes, que tinha como objetivo o
descarte do lixo eletrônico, destacando que o posto de coleta é a escola e parabeni03

zou a direção, professores e alunos do oitavo ano pela iniciativa, sendo um ato
nobre e importante. Destacou que, quando era Secretário, também fazia a coleta
permanente do lixo eletrônico, lâmpadas, pilhas e baterias, mas que neste ano não
tem conhecimento da continuidade. Sobre Seu pedido de licença de vinte e oito
dias, afirma que possui alguns compromissos particulares, mas o mais importante
é dar a oportunidade a Senhora Marcia, do Partido dos Trabalhadores, membros da
coligação, e tem a certeza que o trabalho não vai diminuir e sim somar, pois existe
um compromisso com o povo, desejando um bom trabalho e colocando-se a
disposição. Continuando, Ver. Beto Piovesan. Inicialmente, saudou os presentes
já nominados e reportou-se ao calçamento do Habitar Rigon, afirmando que não é
condizente com as outras obras realizadas no município, destacando ser visível e
está em péssimas condições. Salientou, que o Ver. Severo comprometeu-se, em
fiscalizar e até cobrar, em que situação está e até mesmo da Empresa, melhoria no
serviço. Também disse que não irão se calar, caso a obra já foi entregue e não está
de acordo, para isso existe a fiscalização do Ministério Público, do Tribunal de
Contas e os Vereadores. Louvou a iniciativa do Ver. Reni, quando vem a Tribuna,
pelo desprendimento, mostrando como deve se manifestar um Vereador de
oposição. Salientou que os Vereadores de oposição das administrações passadas,
especialmente do PMDB, o maior partido que foi o apêndice de várias gestões do
governo federal, sempre muito próximos do poder, não se registrou nem um
recurso para o município, frisando que o PT sim, trouxe vários. Solicitou ao Ver.
Severo, que se informe sobre os recursos das cheias, que já vai completar um ano
que veio, através do Ministério da Integração, a fundo perdido, citando a ponte do
Caemborá, que já está pronta e as duas passagens molhadas, de como está o
andamento, pois ainda não foram concluídas. Salientou que trabalharão para
colocar emendas no orçamento, através dos Deputados, sobre o pedido para Vila
Cruz, demonstrando um exemplo de civismo, patriotismo e cidadão Novapalmense, na verdadeira essência da palavra. Antes de encerrar, o Senhor
Presidente Ver. Odacir Busato registrou a presença do Senhor Valdair Ramos,
que solicitou o apoio dos Vereadores, para encaminhar ao Prefeito Municipal, que
estude a possibilidade de construir um abrigo rodoviário na Linha Geral,
destacando que terá o apoio e será oficiado. Reportou-se ao Evento Vereador por
Um Dia, realizado na última terça-feira, com a participação da Escola Dom Érico
Ferrari, de Linha Base, destacando que trouxeram demandas das comunidades
muito importantes, como a conclusão do Ginásio e do Posto de Saúde do Santo
Inácio e outros, sendo um dia muito proveitoso, agradecendo a todos que
participaram e ajudaram na organização. Também citou que na quarta-feira,
esteve presente participando do Evento relacionado ao mês do Idoso e Outubro
Rosa, em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde, no qual a Câmara
sorteou vários brindes aos participantes. Participou sexta-feira, no Salão Paroquial,
no encontro dos aposentados, destacando o grande número de participantes, bem
como parabenizou a luta do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, organizador do
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evento, para garantir os direitos. Parabenizou a comunidade de Novo Paraíso, pela
organização da Festa aos Idosos, destacando grande participação, onde se fez
presente. Solicitou ao Líder do Governo, que leve ao Executivo a preocupação
com relação às estradas próximas a residência do Sr. Ivanir Stefanello, em Vila
Cruz, que estão precárias. Agradeceu a presença de todos e declarou encerrado os
trabalhos da presente Sessão. Sala das Sessões, Nova Palma, 30 de outubro de
2017.

Ver.ª Neusa Rossato
1ª Secretária

Ver. Odacir Busato
Presidente
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