ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA DIA 11.08.2014

ATA Nº 23/2014
Aos onze dias do mês de agosto de dois mil e quatorze, às dezenove horas,
na Sala das Sessões, reuniram-se em Sessão Ordinária, sob a Presidência do
Vereador Tiago Uliana, os Vereadores: Expedito Librelotto, João Alberto
Ghisleni, Jossandro Marion, Marcelo Ferraz, Marta Dalla Favera, Nelson
Santos, Odilo Stefanello e Valdemir Rossato. O Senhor Presidente declarou aberto
os trabalhos, cumprimentou os presentes e determinou a leitura da Ata n.º
22/2014, da Sessão Ordinária realizada dia quatro de agosto de dois mil e
quatorze, aprovada por unanimidade. Continuando, o 1º Secretário Ver. Jossandro
Marion leu Of. Gab. Pref. n.º 265/2014 – Encaminha balancetes de receitas e
despesas dos meses de junho e julho; Ofícios Gabinete Prefeito n.ºs 270/2014,
271/2014, 272/2014, 273/2014 e 274/2014 – Atendendo Pedidos de Informações;
Convite Sec. Mun. Educação – Audiência Coletiva sobre Educação Infantil. À
Mesa, foram apresentados: Do Legislativo Municipal: Da Mesa Diretora:
Proposição n.º 42/2014: Projeto de Lei n.º 05/2014: Institui a Semana da
Câmara Municipal de Vereadores de Nova Palma e dá outras providências. Do
Ver. Júlio Della Méa: Proposição n.º 38/2014: Pedido de Providências: Que o
Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras e Trânsito, providencie a
construção de um abrigo rodoviário na propriedade do Sr. Jonas Quincas, na
comunidade de Pinhalzinho. Proposição n.º 39/2014: Pedido de Informações:
Que o Poder Executivo Municipal forneça a relação dos Servidores Municipais
que possuem carga horária de 20 e 30 horas semanais. Do Ver. Marcelo Ferraz:
Proposição n.º 40/2014: Pedido de Informações: Que o Executivo Municipal
forneça a relação das empresas convidadas, quais participaram e as vencedoras
da licitação para construção da Unidade Básica de Saúde da Sede e Unidade
Básica de Saúde do Rincão Santo Inácio. Proposição n.º 41/2014: Pedido de
Informações: Que o Executivo Municipal forneça a relação das empresas
convidadas, quais participaram e a vencedora da licitação para reforma no
ginásio municipal, bem como o valor gasto na obra. Dos Vereadores: Moção n.º
08/2014: Moção de Pesar: Aos familiares do Sr. Elizeu Zasso, pelo seu
falecimento, ocorrido dia 23 de julho, em Nova Palma. Moção n.º 09/2014:
Moção de Pesar: Aos familiares da Sra. Milena Bisognin Librelotto, pelo seu
falecimento, ocorrido dia 09 de agosto, em Nova Palma. No ESPAÇO DO
GRANDE EXPEDIENTE, se fez presente a Secretária de Saúde LIDIANE
GABBI FIORI, para alguns esclarecimentos. Com a palavra, cumprimentou os
presentes e registrou que por estar em evidência à questão da saúde, nas últimas
duas sessões, entendeu ser necessário explanar algumas questões e ver a opinião
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do Poder Legislativo, destacando que procura trabalhar de maneira aberta para
esclarecimentos. Convidou os Vereadores interessados em ajudarem a
administração para juntos construírem uma saúde boa no município, sendo
sabedores que no País está um caos. Registrou uma pesquisa do Datafolha, onde
os brasileiros identificaram a saúde como o principal problema dos brasileiros.
Lembrou que Nova Palma já foi referência na saúde, se perdendo com o tempo,
mas agora começaram novamente a receber elogios, o que os deixa orgulhosos.
Registrou a definição da Política Nacional de Atenção Básica, destacando ser isso
que estão procurando fazer, atendendo o coletivo, com grupos para promover a
saúde, pedindo aos Vereadores para divulgarem que a realização de atividades
físicas ajuda prevenir as doenças e manter a saúde em dia, pois o paciente é
corresponsável com sua saúde. Registrou que estão promovendo capacitação aos
Agentes de Saúde, trabalhando com a prevenção. Destacou que a porta de entrada
no SUS deve ser sempre a Unidade Básica de Saúde, mas às vezes as pessoas não
entendem. Na Portaria de Atenção Básica também se preconiza a sistema por
agendamento, implantado há pouco tempo, mas ainda é limitado. Explicou que na
renovação das receitas é preciso avalição do paciente, sendo necessária a consulta.
Os agendamentos são para mostrar resultados de exames, troca de requisições,
renovação de receitas, consultas com ginecologista, psiquiatra, fonoaudiólogo e
fisioterapeuta. Apresentou uma tabela da média anual de médicos no município
nos últimos anos, destacando que nenhum município vizinho tem o número de
médicos como Nova Palma. Também mostrou o total de atendimentos na Atenção
Básica, comparando com os municípios de Agudo e Faxinal do Soturno, sendo
expressiva a diferença, o número de atendimento é bem superior, devido à equipe
que o município possui, composta de vários profissional nas várias áreas.
Destacou que noventa e oito por cento dos munícipes acessam o posto de saúde,
por contar somente com o Dr. Benetti no atendimento particular. Também mostrou
como é expressivo o número de atendimentos por grupo de procedimentos, com
relação a Agudo e Faxinal. Na questão levantada sobre a falta de medicamentos
contínuos, explicou que os contínuos são aqueles tomados por mais de quatro
meses e a relação municipal de medicamentos deve estar dentro da relação
nacional de medicamentos, definidos em conjunto com os médicos, sendo que
aqui é composta de cento e oitenta e três e os excepcionais são de competência do
Estado ou União. Explicou que a falta de medicamentos básicos de competência
do município faltou devido à questão do processo licitatório, frisando que ao faltar
medicamento básico, a farmacêutica encaminha o paciente até a Prefeitura para
receber uma autorização para comprar na farmácia. Mostrou os valores recebidos
para assistência farmacêutica, que são muito inferiores aos valores gastos pelo
município com medicação. Também é fornecido alguns medicamentos especiais,
que os médicos não abrem mão de receitar, além dos básicos. Explicou que, em
junho ouve falta de alguns medicamentos e isso pode vir acontecer novamente, por
que, para abrir processo licitatório precisa de um orçamento, mas muitas empresas
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não retornam e algumas mandam a lista dos medicamentos incompleta. É preciso
constar o valor de cada item e ainda existe demora no processo e na entrega dos
medicamentos por parte das empresas. Leu a nota emitida pelo Conselho de
Secretarias Municipais da Saúde – COSEMS, falando da dificuldade na aquisição
de remédios básicos em muitos municípios. Na questão da enfermeira para
acompanhar os pacientes na ambulância, solicitada pela Ver.ª Marta, explicou ser
responsabilidade do município esse acompanhamento se o paciente sair do Posto
de Saúde até o Hospital e dever do médico dizer se é necessário ou não. Se o
paciente sair do hospital é responsabilidade do mesmo e não da Prefeitura, mas
tem ocorrido de terem ajudado se tiver um profissional disponível no momento. A
ambulância é da Prefeitura, mas a responsabilidade do transporte do paciente é do
hospital. Explicou que as ambulâncias do município são do tipo A, apenas para
transporte de pacientes que não apresentem risco de vida, remoção simples e de
caráter eletivo, por isso foi solicitado à volta do SAMU para o município. Quanto
a crítica construtiva da Ver.ª Marta, para colocação de corrimão no micro-ônibus
que transporta pacientes, apresentou fotos mostrando que já existe. Também
apresentou alguns avanços na saúde do município: vinda de Médicos cubanos;
implantação do sistema de agendamento e reuniões de equipe; autorização de
exames laboratoriais no Posto de Saúde; ampliação no atendimento e aquisição de
oxigênio nos Postos de Vila Cruz e Caemborá; capacitações de Agentes
Comunitários de Saúde e demais profissionais; informatização; aquisição de
ambulância toda equipada, carro bolsa família, micro-ônibus e carro spin;
construção da academia de saúde; início da construção de dois postos de saúde e
ampliação do posto do Caemborá; fraldário; solicitação do Samu; ampliação do
horário no contrato com o hospital; farmacinha no hospital; Programa Saúde na
Escola; grupos de atividade física, com saúde nas comunidades todos os meses;
ambulância no balneário, com técnica de enfermagem acompanhando. Concluiu
colocando a disposição para questionamentos. Na oportunidade, Ver. Jossandro
Marion registrou que alguns Vereadores se reuniram antes da sessão e optaram por
não fazerem perguntas a Secretária, devido à troca de horário, que inicialmente
seria na sessão, depois passou para reunião das comissões permanentes e
novamente para a sessão, destacando que irão protocolar um ofício solicitando a
vinda da Secretária em outra oportunidade. Em seguida, Ver. João Alberto
destacou não ser menosprezo, nem revanchismo a decisão de não questionarem.
Achou fantástica a explanação da Secretária e considera estarem avançando,
embora se tenha problemas, só não vê quem não quer. No contesto regional estão
recuperando o patamar que estiveram um dia, agradecendo a Secretária pela
explanação. Com a palavra, Secretária Lidiane destacou que a saúde não está
ainda a contento, mas querem melhorar cada vez mais. Após, Ver. Marcelo
cumprimentou a Secretária e sua assessora pela disponibilidade, destacando que
conseguiram transmitir a mensagem que queriam, mas alguns Vereadores tinham
se preparado durante a semana para, no dia de hoje, conversar com pessoas no
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Posto de Saúde e Hospital, e ver quais as reclamações, para assim fazerem os
questionamentos, mas com a troca de horários não fizeram o que deviam, por isso
resolveram não questionar, destacando que querem trazer mais pessoas da área da
saúde para ver os questionamentos e pediu desculpas por não fazerem as
perguntas. A Secretária Lidiane se dispôs a vir novamente, se não acharam tão
relevante nesse momento as questões. Continuando, o Presidente Tiago justificou
que a troca ouve, pois a própria Secretária achou importante vir na reunião das
Comissões, mas no dia de hoje, após comentários e originalmente anunciado,
como Presidente achou que deveria então vir na sessão. A explanação foi de
grande relevância e quando entenderem ser necessário, a Secretária será
novamente convidada, destacando que ninguém tem medo e coisas a esconder.
Importante contribuir com a Casa e isso significa transparência. Continuando, Ver.
Nelson cumprimentou a Secretária e frisou ser gratificante ouvir a explanação de
que estão sanando os problemas. Registrou que ocupa o ônibus para tratamento em
Santa Maria, estão sendo bem tratados, com excelente atendimento dos motoristas,
confirmando que existe sim o corrimão para apoio dos passageiros. Após, Ver.
Expedito cumprimentou a Secretária pela explanação, conhecimento, clareza e
educação nas colocações, não deixando dúvidas. Respeita a democracia, mas ficou
claro que, quando pediu a vinda da Secretária, que fosse na sessão. Não justifica
não fazerem os questionamentos, pela antecipação de uma hora, mas respeita a
decisão, lamentando que a Secretária tenha que voltar, pois tem família e seu
trabalho, compromisso grande com a saúde. A Secretária Lidiane finalizou
destacando ser difícil contentar a todos, pois a saúde é um tema debatido no país
inteiro, se colocando a disposição novamente. Concluindo, o Presidente agradeceu
a presença e explanações da Secretária e colocou a Câmara a disposição. Dando
prosseguimento ao Grande Expediente, se manifestou na Tribuna o Ver. JOÃO
ALBERTO GHISLENI. Enalteceu a participação da Secretária Lidiane,
destacando ser importante terem esse vínculo com a saúde e colaborar nos
trabalhos da Secretaria. As críticas e deficiências na saúde não considera ser falha
no trabalho da Secretária. Registrou sua alegria em ver pedidos de Sua Excelência
sendo realizados, citando o mata burro na comunidade da Salete e abertura e
saneamento na Rua Ítalo Bertoldo, dignificando o trabalho do Vereador. Sugeriu
que a Mesa solicite ao Executivo, que suprima o preâmbulo nos projetos de lei
encaminhados a Câmara, conforme apontamento de Assessoria Jurídica, em vários
pareceres. Finalizou registrando as boas vindas ao colega Nelson. Em seguida, se
manifestou na Tribuna, o Ver. ODILO STEFANELLO. Destacou que as
explicações da Secretária Lidiane foram excelentes e claras. Deu as boas vindas ao
colega Nelson e também elogiou o trabalho realizado na Rua Ítalo Bertoldo, com a
abertura da mesma. Comentou a retomada da obra asfáltica em São Cristóvão pela
empresa Conterra, destacando ser importante a união de todos os Vereadores e
Administração de reforçar o pedido ao DAER para licitar o trecho do cerro, antes
que a firma vá embora. Continuando, usou a Tribuna Ver. NELSON SANTOS.
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Agradeceu o partido por mais essa oportunidade de assumir a vereança,
destacando ser grato a todos. Agradeceu as saudações de boas vindas dos colegas
e parabenizou, em nome da comunidade evangélica, os cinquenta e quatro anos de
emancipação política do município, que contou com o trabalho de muitas pessoas
para concretizar o sonho de Nova Palma, desde o Pe. Luizinho. Frisou a
importância de abraçarem para terem uma Nova Palma ainda melhor. Finalizou,
agradecendo o Presidente do Partido, que não mediu esforço para que Sua
Excelência estivesse aqui. Prosseguindo, se manifestou o Ver. EXPEDITO
LIBRELOTTO. Abordou a perda de sua mãe no final de semana, aos quase
noventa e nove anos de idade, destacando que ela deixou exemplo de honestidade,
trabalho, mãe e amiga. Agradeceu, em nome da família, as pessoas que se fizeram
presentes no momento, assim como aquelas que não puderam. Destacou que, nos
quatorze dias que sua mãe permaneceu no hospital, fez uma avaliação do
atendimento, considerando excelente, tanto dos médicos, como das enfermeiras,
mesmo com a falta de alguns aparelhos, tudo era feito com carinho e amor, mas às
vezes não é valorizado. Finalizando, fez uso da Tribuna, Ver. JOSSANDRO
MARION. Também registrou as boas vindas ao colega Nelson e parabenizou
todos os pais pela passagem de seu dia, comemorado ontem. Registrou, em nome
da Bancada do PMDB, o profundo pesar pelo falecimento da mãe do Ver.
Expedito, pessoa de bom coração, sempre ajudando as pessoas. Agradeceu a
Administração pelo trabalho de recuperação de algumas estradas que Sua
Excelência havia solicitado. Considerou importante a visita da Secretária de
Saúde, destacando que tinham marcado reunião com o hospital, na tarde do dia de
hoje, mas ao serem comunicados de que a Secretária estaria na reunião das
comissões, cancelaram a mesma. Pediu cópia do conteúdo apresentado pela
Secretária, para que possam mostrar as entidades. No ESPAÇO DE LÍDERES se
manifestou o Ver. EXPEDITO LIBRELOTTO. Deu as boas vindas ao colega
Nelson, desejando que seus anseios sejam realizados. Agradeceu, em nome da
família, as condolências da Bancada do PMDB e as palavras do Ver. Jossandro
direcionados a sua mãe Milena. Na Ordem do Dia, foi apreciado o Projeto de
Lei do Executivo n.º 54/2014, aprovado por unanimidade, com seu parecer. No
Espaço das Explicações Pessoais fez uso da palavra a Ver.ª Marta Dalla Favera.
Também deu as boas vindas ao colega Nelson e destacou que, quando fez o pedido
do corrimão para o ônibus, foi porque recebeu em sua casa um grupo de pessoas
que fizeram a solicitação e acredita não ser o mesmo veículo que o Ver. Nelson
anda. Para Sua Excelência não precisa nova vinda da Secretária, pois é sabedora
de tudo que falou, apenas pediu solução para o Posto e não esclarecimentos sobre
a saúde de Nova Palma. Considerou-se sabedora de todas as pessoas usuárias do
posto, pois conhece todo o município. A saúde está funcionando muito bem e
recebe muitos recursos e investimentos. Registrou ter participado de uma
comissão, com a Secretária e mais alguns Vereadores, para resolverem o problema
no Posto, que tem ótimos médicos, enfermeiras, técnicas de enfermagem e
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funcionários. Frisou ser muito procurada pelas pessoas, e se preciso, nas próximas
sessões, levará essas pessoas para dizer que não tem o corrimão no ônibus. A
Comissão não conseguiu resolver o problema e as reclamações continuam, sendo
preciso resolvê-lo. O Presidente Tiago questionou qual seria especificamente o
problema no Posto de Saúde, se é no atendimento ou falta de fichas. Todos são
sabedores que sua esposa é a coordenadora, mas não quer misturar as coisas,
apenas querem saber qual a reclamação para tentar solucionar. Em seguida, Ver.
Marcelo Ferraz deu as boas vindas ao Ver. Nelson e registrou seu profundo
sentimento ao Ver. Expedito, pelo falecimento de sua mãe. Pediu o cascalhamento
das ruas do Loteamento na Linha Rigon, que tem formado muito barro nos dia de
chuva, bem como melhorias na entrada das mesmas, onde os veículos têm
dificuldades de passar. Pediu a Administração que solucione o problema na caixa
d’água do Sr. Tino Vestena, que abastece quatro famílias, próxima a comunidade
da Santa Luzia. Comentou seus pedidos de informações e frisou que assina
embaixo tudo que o Ver. Expedito falou com relação ao Hospital, ressaltando que
já passou várias noites com seu pai, que é enfermo há dezessete anos, sempre
muito bem cuidado, sendo as criticas uma falta de consideração. Concluindo, o
Presidente Ver. Tiago Uliana informou que não estará presente na próxima sessão
por motivos profissionais e a mesma será presidida pela Vice-Presidente Ver.ª
Marta. Agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a presente Sessão.
Sala das Sessões, Nova Palma, 11 de agosto de 2014.

Ver. Jossandro Marion
1º Secretário

Ver. Tiago Uliana
Presidente
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