ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA DIA 13.04.2015
ATA Nº 10/2015
Aos treze dias do mês de abril de dois mil e quinze, às dezenove horas, na
Sala das Sessões, reuniram-se em Sessão Ordinária, sob a Presidência do Vereador
Expedito Librelotto, os Vereadores: João Alberto Ghisleni, Jossandro Marion,
Júlio Della Méa, Marcelo Ferraz, Marta Dalla Favera, Odilo Stefanello, Tiago
Uliana e Valdemir Rossato. O Senhor Presidente declarou aberto os trabalhos,
cumprimentou os presentes e convidou para fazer parte da Mesa, a Presidente da
Nova Palma Energia Sra. Mariza Bozzetto e o Gerente Financeiro Tiago Stivanin.
Em seguida, determinou a leitura da Ata n.º 09/2015, da Sessão Ordinária
realizada dia seis de abril de dois mil e quinze, aprovada por unanimidade.
Continuando, o 1º Secretário, Ver. João Alberto Ghisleni leu Of. PLQCR n.º
04/2015 – convite para reunião dia 22 de abril, em Faxinal do Soturno e Ofício do
Sindicato dos Servidores Municipais. A Mesa, foram apresentados: Do
Legislativo Municipal: Do Ver. Jossandro Marion: Proposição n.º 23/2015:
Pedido de Providências: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria de
Obras e Trânsito, providencie a recuperação da estrada que liga a comunidade
de Vila Cruz a Novo Paraíso. Proposição n.º 24/2015: Pedido de Providências:
Que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente, providencie uma
vistoria na pinguela do Balneário Municipal. Proposição n.º 25/2015: Pedido de
Providências: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente,
realize uma vistoria nos abrigos rodoviários, no interior do município.
Proposição n.º 26/2015: Pedido de Providências: Que o Executivo Municipal,
através da Secretaria competente, recupere o acesso à propriedade do Sr. Renato
Cargnin, na comunidade do Comércio. Proposição n.º 27/2015: Pedido de
Providências: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente,
providencie melhorias na iluminação pública do Estádio Municipal Pe. Burmann.
Na oportunidade, o Presidente Expedito Librelotto, em nome do Executivo
Municipal, agradeceu a Presidente da Nova Palma Energia, Sra. Mariza, pela
doação gratuita dos postes colocados no balneário, para embelezamento e
melhoramento do estacionamento no local. No ESPAÇO DO GRANDE
EXPEDIENTE, a convite da Câmara Municipal, se fez presente a Presidente da
Nova Palma Energia, Mariza Bozzetto e o Gerente Financeiro Tiago Stivanin, para
esclarecimentos sobre o aumento da energia elétrica no município. Com a palavra,
a Sr.ª Mariza cumprimentou os presentes e agradeceu o convite da Casa,
destacando que, por se tratar de serviço público, que é a energia elétrica, essencial
para os cidadãos, isso impõe muita responsabilidade na gestão da empresa.
Destacou que a Nova Palma Energia tem entre seus fundadores, pessoas de Nova
Palma, sendo o empreendedor na época Sr. Ângelo Bozzetto. No ano de mil
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novecentos e noventa e três, ano de criação da Agência Nacional de Energia
Elétrica - ANEL, a Nova Palma Energia tinha uma das menores tarifas do Brasil.
Esclareceu que a CELETRO é uma cooperativa não autorizada, nem
permissionária e sim ilegal frente a ANEL, por este motivo não paga encargos
setoriais, como as demais sessenta e quatro concessionárias do Brasil, ou ela se
torna permissionária ou será extinta. Ressaltou que, por se tratar de uma
prestadora de serviço, a Usina tem a obrigação de ser cem por cento eficiente,
lembrando que famílias atendidas por outras empresas, ficaram até vinte dias sem
energia elétrica. Garantiu que a empresa está entre uma das melhores prestadoras
desse serviço. Ressaltou que a realidade é de baixa densidade demográfica, com
cidades pouco povoadas frente ao enorme contingente de área rural. O salto no
valor da energia se deu em virtude de encargos, que teve como agravante a seca.
Frisou que tem batalhado para a construção da barragem no Rio Soturno e ter
acesso a rede básica, em busca de soluções para o consumidor ter menor impacto
na conta de energia elétrica. Registrou ter quase setecentos quilômetros de rede
atendidos pela AES Sul e RGE, dentro da área da Nova Palma Energia, e desde
dois mil e nove estão com tratativas, para retomar esses consumidores e assim
diluir a tarifa. A empresa é parceira do Poder Público, sendo preciso se unir em
busca do desenvolvimento da região, destacando que esses valores são
transitórios. Em seguida, o gerente Tiago cumprimentou os presentes e explicou os
motivos que levaram a Nova Palma Energia ao topo das tarifas, subsidiadas pela
tarifa residencial, o que não ocorre com outras empresas, que estão equalizadas,
seguindo tabelas da ANEL. Frisou que devido à diminuição da classe industrial,
acabou prejudicando a tarifa residencial e apresentou o número de unidades
consumidoras, onde o subsídio dado à tarifa rural, hoje é paga por todos. Explanou
alguns ajustes tarifários e o ciclo de revisão e lembrou que, em fevereiro, houve a
revisão tarifária extraordinária, voltando a ser a tarifa residencial mais cara do
país. Apresentou a composição da receita com os tributos e destacou que, em
dezenove de abril, teremos o reajuste tarifário, onde cada cento e quarenta reais na
conta, sessenta centavos será para a Nova Palma Energia. Resumiu ressaltando
que o mercado teve uma retração e a empresa teve repasse de custos exorbitantes,
encima de uma base menor de consumo, o que fez estourar as tarifas residenciais.
Iniciando os questionamentos, Ver. João Alberto Ghisleni registrou que, após
explanação da Presidente Mariza, na Rádio São Roque, surgiu questionamento
com relação a comparações de contas de consumidores da Nova Palma Energia e
CELETRO, tendo muita diferença no valor pago, com praticamente o mesmo
consumo. Respondendo, Sr.ª Mariza ressaltou que os encargos com CDE
aumentaram muito, enquanto a CELETRO, que é uma cooperativa, não tem esses
encargos, pois ainda não é permissionária. Frisou que a Nova Palma Energia é
cem por cento eficiente no atendimento. Ver. João Alberto ressaltou que o
consumidor está ciente do bom trabalho e registrou que terão a marcha dos
Vereadores a Porto Alegre e podem reforçar o pedido para construção da
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barragem do Rio Soturno. Com a palavra, Sr.ª Mariza frisou que os Vereadores
precisam pleitear isso com o Governo do Estado e destacou que farão uma cartilha
de esclarecimento para a população saber como a tarifa chegou a esse valor.
Continuando, Ver. João Alberto perguntou ô que responder as pessoas que
questionam porque a CELETRO possui a energia mais barata. Respondendo, o
gerente Tiago destacou que é ela própria quem faz o cálculo da tarifa, enquanto a
Nova Palma Energia é a ANEL. Não pagam os mesmos encargos sociais e é uma
cooperativa, que ainda não assinou o termo para se tornar permissionária.
Continuando, Ver. Jossandro Marion questionou se existe a possibilidade de
baixar as tarifas da energia elétrica, com a construção da barragem no Rio
Soturno. Com a palavra, a Presidente Marisa ressaltou ter batalhado muito para
inclusão dessa obra no PAC 2, que certamente contribuirá para a redução da
energia. Colaborando, o gerente Tiago ressaltou que, com a obra, aumentará a área
de produtividade de arroz, consecutivamente aumentará o mercado, assim como
diminuirá as tarifas. Em seguida, Ver. Jossandro questionou se, com o acréscimo
de mais mil consumidores, ajudaria na redução da tarifa. Com a palavra, a
Presidente da Usina ressaltou que ajudaria muito, quando conseguirem os
consumidores que estão na AES Sul e RGE, nas poligonais da Nova Palma
Energia, e formos para a rede básica, o consumidor terá uma retração na conta.
Prosseguindo, Ver. Marcelo Ferraz agradeceu as colocações, destacando que já
havia entendido, quando a Presidente participou dos esclarecimentos na Rede
Jauru, mas infelizmente a comunidade cobra e não participa das sessões. Não acha
necessária a realização de audiência pública, pois entendeu as colocações.
Colocou-se a disposição, destacando que irá repassar para a sociedade o que se
acontece. A Presidente Mariza destacou que a Nova Palma Energia possui zero
oitocentos, ouvidoria, departamento comercial e unidade móvel, que atende os
municípios, bem como existe um conselho de consumidores, que atua e serve de
interlocutor com a sociedade. Em prosseguimento, Ver. Tiago Uliana agradeceu a
presença e destacou ter sido cobrado pela comunidade, considerando oportuno o
convite dos colegas. Importante terem conhecimento para dar resposta à
população, que precisa de esclarecimentos. Destacou que o Presidente da ACIS
Adriano sugeriu realização de audiência pública, para explanarem a comunidade a
composição do preço da tarifa e considerou importante a confecção da cartilha
com as informações. Com a palavra, Sr.ª Mariza registrou que farão um convite
aos consumidores do grupo A, para irem até a empresa, para explanação e
orientações da modalidade tarifária, podendo optar por uma que pague menos.
Ver. Tiago agradeceu a presença e as explicações, se colocou a disposição e
parabenizou a prestação de serviço da empresa, pela qualidade satisfatória ao
consumidor. Dando continuidade, Ver. Odilo Stefanello registrou estar satisfeito
com o atendimento e agradeceu os esclarecimentos e assistência, registrando que
em Linha Base, uma parte é atendida pela Nova Palma Energia e a outra não, parte
esta que ficou até oito dias sem energia, após temporal. Concluindo, Presidente
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Expedito registrou ser testemunha, pois tem propriedade no município de Júlio de
Castilhos, que após vendaval, não ficou dois dias sem energia. Em nome do Poder
Legislativo, agradeceu a presença da empresa, parabenizando os poucos presentes
e registrou que foram feitas dez chamadas na Rádio Comunitária, no dia de hoje,
convidando a comunidade para se fazer presente na sessão. Finalizando, Sr.ª
Mariza agradeceu a oportunidade e se colocou a disposição para fazer um debate
na Radio Comunitária, para os consumidores ouvirem as explicações.
Continuando o Grande Expediente, fez uso da Tribuna a Ver.ª MARTA DALLA
FAVERA. Cumprimentou os presentes e registrou alguns pedidos, feitos
pessoalmente ao Secretário de Obras, Narciso Wendt, onde foi procurada pelo
casal Rosane e Chicão, que solicitaram melhorias na estrada do Comércio, trecho
de responsabilidade do município de Pinhal Grande. Segundo o Secretário
Narciso, que entrou em contato o Secretário de obras daquele município, o mesmo
ficou de realizar o serviço. Associou-se as colocações do Ver. Odilo, colocadas em
sessão, sobre as denúncias na abertura da estrada do cerro, destacando que
denúncias não levam a nada, se não forem verdadeiras e tiver como provar. Acha
errado ficarem julgando e denunciando os outros. Segundo o Secretário, até
podiam fazer o trecho do cerro, mas o DAER é o responsável. Em aparte, Ver.
Odilo colocou que o Prefeito aguarda licença do DAER. Continuando, Ver. Marta
sugeriu que uma comitiva, através da Câmara, vá até o DAER reivindicar as
melhorias, até a liberação para abertura do cerro. Pediu ao Presidente que atenda
seus pedidos, como a sugestão do Pe. Vitor Hugo de ter uma reunião com todas as
entidades e depois tomarem as providências, abordando sobre as drogas. Destacou
que devemos gostar do município que moramos, amar, trabalhar e zelar pelo
mesmo e não continuar com rixa política e maldade pessoal. Reforçou o pedido
para realização de homenagem para Associação das Voluntárias e Ação Social
Paroquial, sugerido pelo do Ver. Tiago, pois trabalham gratuitamente para os mais
necessitados. Em seguida, se manifestou o Ver. TIAGO ULIANA.
Cumprimentou os presentes e justificou sua ausência na sessão passada, por
motivos profissionais. Com relação às informações sobre a ausência do Prefeito
por alguns dias, destacou que durante a reunião das Comissões ficou devidamente
esclarecido, com o devido amparo. Parabenizou o Coordenador de Esportes Calu,
pela condução dos trabalhos no município, com resultados positivos nos últimos
meses, listando algumas conquistas. Trabalho que não é muito fácil e com a
continuidade de todos os campeonatos. Destacou que no dia vinte e seis de abril se
inicia o campeonato de futebol de campo e ressaltou que nesse ano terão ações
inovadoras, como a realização do interseleções de futebol set e a possível
retomada da olimpíada municipal, realizada no balneário pela administração
anterior. Agradeceu a Mesa Diretora pelo encaminhamento do ofício para Brigada
Militar, cobrando participação mais efetiva, nas ruas com pavimentação asfáltica,
destacando que já se percebe avanços. Registrou sua preocupação com o uso, cada
vez maior, por crianças e adolescentes, dos recursos eletrônicos e internet, assim
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como não lembra a última vez que o município realizou feira do livro, deixando de
buscar o espaço intelectual com a prática da leitura. Ligou para a Secretária de
Educação Neuza, que informou que uma empresa entrou contato para realizar a
feira do livro, no valor de sete mil reais, mas no dia de hoje questionou a Senhora
Marisa a possibilidade de abraçar a ideia, sem custo para o município. Pediu a
Câmara que seja parceira na alocação de recursos, se necessário para realização da
mesma. Na oportunidade, o Presidente Expedito destacou ter conversado com a
Servidora Eloisa nesse sentido, para que envie a proposta, para ter conhecimento
mais concreto. No ESPAÇO DE LÍDERES, se manifestou o Ver. JOSSANDRO
MARION. Justificou os pedidos de providências de sua autoria, destacando que as
estradas solicitadas não estão em boas condições, assim como a pinguela no
Balneário, que necessitam de melhorias. Lamentou o vandalismo nos abrigos
rodoviários no interior do município, destacando ser importante a manutenção.
Reforçou a realização de uma melhor distribuição das lâmpadas no estádio
municipal, possibilitando as pessoas de fazerem caminhadas até mais tarde. Na
Ordem do Dia não houve votação. No Espaço das Explicações Pessoais, fez uso
da palavra Ver.ª Marta Dalla Favera. Reportou-se ao Projeto de lei n.º 18, que
trata dos direitos da criança e adolescentes, pedindo aos Vereadores para
analisarem bem o mesmo, pois é complexo, destacando que irá procurar o
Secretário Pedro para esclarecimentos. Frisou que não concorrerá a mais nada e
sim trabalhará voluntariamente. Ressaltou estar feliz com a reunião do Prefeito,
onde informou que realizará parceria com o Rogério e a Gicelda Bertoldo, de São
João dos Melos, comunidade onde se criou. Na oportunidade, todos os Vereadores
concordaram, pois valorizará Nova Palma e outras comunidades da região e
contribuirá com o turismo. Finalizando, registrou que a Comissão de Orçamento e
Finanças esteve analisando as prestações de contas do Executivo Municipal de
dois mil e onze e dois mil e doze, já aprovadas pelo Tribunal de Contas, sendo
bastantes documentos. Considerou importantes as colações da Presidente da
Usina. Concluindo, o Presidente Ver. Expedito Librelotto lembrou que na
próxima segunda-feira não teremos sessão. Agradeceu a presença de todos e
declarou encerrada a presente Sessão. Sala das Sessões, Nova Palma, 13 de abril
de 2015.

Ver. João Alberto Ghisleni
1º Secretário

Ver. Expedito Librelotto
Presidente
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