ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA DIA 22.06.2015
ATA Nº 19/2015
Aos vinte e dois dias do mês de junho 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 colocou em apreciação a Ata n.º 18/2015, da Sessão
Ordinária realizada dia quinze de junho de dois mil e quinze, sendo aprovada por
unanimidade. Continuando, o 1º Secretário, Ver. João Alberto Ghisleni leu o Of.
n.º 2.138/2015/GIGOV Santa Maria – Caixa Econômica Federal; Convite para
Audiência Pública da Comissão Especial do Novo Pacto Federativo – Assembleia
Legislativa do RS; Convite da Escola Cândida Zasso - Festa Junina e Convite da
Comunidade Evangélica de Confissão Luterana/Caemborá – Festa de Jubileu de
Confirmação. À Mesa, foram apresentados: Do Executivo Municipal: Projeto de
Lei n.º 26/2015: Autoriza o Poder Executivo Municipal conceder auxílio à
entidade cultural. Do Legislativo Municipal: Do Ver. Júlio Della Méa:
Proposição n.º 41/2015: Indicação: Que o Executivo Municipal estude a
possibilidade de formar nova turma de Pilates, a ser atendida no final da tarde.
No ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE, fez uso da Tribuna o Ver. JÚLIO
DELLA MÉA. Cumprimentou os presentes e reportou-se ao projeto de lei n.º 25,
onde foi relator e manifestou-se favorável, após dialogo e consenso de todos.
Reforçou o pedido de formar nova turma de pilates, no final da tarde, atendendo
solicitação de algumas pessoas, que trabalham fora o dia todo, destacando a
importância da atividade física na vida das pessoas. Parabenizou a Escola Pe. João
Zanella, de Vila Cruz, CPM, pais e alunos, pela maravilhosa festa de São João,
realizada no último sábado, destacando ser um defensor da união das pessoas, para
o bem de uma instituição e bem estar da comunidade. Ressaltou ficar revoltado
com o quê está acontecendo no país, com notícias ruins, sendo importante dar
valor as pessoas que se dedicam e lutam para o bem da comunidade e município,
pois é importante dar o exemplo para as crianças, só assim mudarão o futuro.
Reforçou o convite da Escola Cândida Zasso, para todos participarem do Arraial,
na próxima sexta-feira, no ginásio da mesma. Parabenizou a Secretaria de
Educação, Escola Cândida Zasso e CPM, pela bela reforma na cozinha da escola,
convidando a todos para visitarem o local. Também parabenizou as servidoras,
que trabalharam por três meses na cozinha improvisada durante a reforma. Em
seguida, se manifestou o Ver. TIAGO ULIANA. Cumprimentou os presentes e
reportou-se ao projeto de lei n.º 25, referente ao prêmio do PMAQ, destacando que
o mesmo foi amplamente discutido na Casa. Ressaltou que todos são sabedores da
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realidade financeira do munícipio, sendo que, a proposta do Executivo, de dividir
o prêmio recebido em oitenta por cento para manutenção, custeio e investimento
na atenção básica e vinte por cento para os profissionais da saúde, onde antes era o
inverso. Destacou que não se acomodaram e foram atrás entender o motivo do
envio do mesmo, que foi esclarecido pelo Prefeito e Secretária de Saúde, devido à
situação financeira do município, com quase oitocentos mil reais de atraso dos
Governos Federal e Estadual para a saúde. O valor do prêmio será de grande valia
para o município investir e continuar a manutenção da atenção básica. Frisou que
os profissionais não ficarão desassistidos, sendo que o Prefeito assumiu o
compromisso, após esse período, de dialogarem e se houver melhoria nos
repasses, poderá oferecer um percentual maior aos servidores. Pediu a
compreensão e colaboração dos colegas na aprovação do mesmo. Registrou que,
semana passada, esteve na abertura da Conferência Municipal da Criança e
Adolescente, representando o Presidente Expedito, onde teve a oportunidade de
conhecer o novo comandante da Brigada Militar, Sr. Jeferson Arruda. Pediu a ele
para que faça uma visita aos Vereadores e colocou da preocupação com a
drogadição e o consumo excessivo de bebidas alcoólicas no município,
oportunidade em que expôs medidas que a Câmara tomou no passado e outras que
serão tomadas a partir de agora. Registrou que foi abordado por uma professora,
que cobrou atitude dos Vereadores, reforçando ser preciso se unir com entidades
representativas, Brigada Militar e Executivo, para juntos traçarem algumas ações,
que possam inibir ou coibir essas pessoas. Registrou ter ouvido o relato de que um
adolescente ofereceu drogas na porta da Escola Tiradentes a um aluno de onze
anos, servindo de alerta, para a necessidade de construírem ações concretas e
achar uma solução, antes que se agrave ainda mais. Continuando, fez uso da
Tribuna o Ver. JOSSANDRO MARION. Cumprimentou os presentes e registrou
Seu ponto de vista e do partido, em relação ao projeto de lei n.º 25, destacando que
se empenhou e se aprofundou, até por pedido de servidores públicos,
principalmente as Agentes de Saúde. Conversaram e tentaram sensibilizar o
Prefeito, para modificar o percentual que está sendo invertido no prêmio do
PMAQ. Ressaltou que a questão do percentual é indiscutível, destacando que
esteve na Secretaria de Finanças vendo os percentuais da folha de pagamento, se
empenhou para tentar favorecer os Servidores, sem prejudicar ninguém, mas em
função do acúmulo dos prêmios que virão, que deverão ser levados em conta por
ser um percentual expressivo, a folha de pagamento ultrapassaria os limites legais
ao realizarem o pagamento, sendo preciso coerência. Agradeceu a colaboração das
Servidoras da Casa no estudo do projeto, para solução sem prejudicar ninguém.
Todos os servidores da saúde têm direito de receber, desde que contribuam para o
programa, direta ou indiretamente, estando isto explícito na Portaria do Ministério
da Saúde, destacando que, como Vereadores de oposição, poderiam ser contrários,
mas estão fazendo um trabalho responsável e técnico, sendo preciso louvar que
ainda estão vindo esses recursos, mesmo que atrasados. Ressaltou que fez uma
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emenda, mas acabou retirando e destacou que a Bancada é favorável ao projeto, da
maneira que se encontra. Registrou que, na semana passada, esteve em Porto
Alegre, juntamente com o Ver. Valdemir e uma comitiva de Novo Paraíso, para
reivindicar, junto ao Secretário dos Transportes Pedro Westphalen, o acesso
asfáltico aquela comunidade. Na oportunidade, solicitaram o término do asfalto
em São Cristóvão, onde foram informados que a empresa Conterra faliu, mas já
repassou para outra a conclusão do trecho. Também solicitaram a questão asfáltica
do cerro, o repasse do Estado para a Metroplan, que ainda não recebeu pelo
serviço asfáltico realizado na cidade, e os repasses atrasados para o Hospital da
cidade. Pediram a alguns Deputados para intervirem junto as Secretarias, para que
o município possa honrar com seus compromissos, principalmente a questão do
asfalto, colocada ao conhecimento do Governador, na oportunidade da audiência.
Frisou ser importante a participação de Vereadores no evento, em Santa Maria,
que tratará do pacto federativo, assunto importante, que diz respeito aos
municípios. Finalizando espaço, se manifestou o Ver. JOÃO ALBERTO
GHISLENI. Cumprimentou os presentes e referiu-se a Marcha dos Vereadores,
considerando boa a participação das Câmaras, no Plenarinho da Assembleia
Legislativa, mas chamou atenção a permanência dos Vereadores no local.
Contaram com a presença de vários Secretários Titulares, que prestaram contas de
suas ações e ouviram as demandas, mostrando o respeito que o Governo está tendo
com os Vereadores da região. Uma das questões, tratada direto com o Secretário
Adjunto da Saúde, foi cobrar a questão da contratualização com nosso hospital,
com sessenta e quatro dias se arrastando, e se comprometeu de até o final da
marcha dar resposta. O contrato ficou pronto naquele dia e na sexta-feira foi
assinado, passando a receber em torno de noventa mil reais mensais, para
manutenção da saúde. Ressaltou que, na questão das demandas do município, o
Ver. Tiago foi muito feliz na defesa das mesmas, com alto poder de
convencimento. Na questão da contratualização assinada na sexta-feira, lamentou
que a Câmara serviu apenas para a audiência com o Governo do Estado, pois foi
esquecida, nem avisada da assinatura. Registrou que, na manhã da Marcha,
acompanhou o Prefeito Adroaldo, na reunião do CONDESUS, onde trataram
várias questões com o Governador e Secretários Estaduais, e teve a oportunidade
de ver a situação caótica do Estado, que foi apresentada aos Prefeitos. Com
relação ao projeto n.º 25, destacou que poderiam fazer média com as Agentes de
Saúde e votar contra, considerando interessante a questão da reponsabilidade e
técnica colocada pelo Ver. Jossandro. Referente à indicação enviada ao Prefeito e
Secretaria de Finanças, para a igualdade nos padrões de vencimento dos
operadores de máquina e eletricistas, considera justa a reivindicação dos
eletricistas, destacando que os Vereadores estão gestionando junto ao Prefeito essa
equiparação. No ESPAÇO DE LÍDERES, se manifestou o Ver. TIAGO ULIANA.
Também se referiu a Marcha dos Vereadores, destacando as prioridades
defendidas: construção do centro cultural e aquisição de equipamento de vídeo
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monitoramento na cidade, com recursos da consulta popular e a questão do cerro e
término do asfalto em São Cristóvão. Na oportunidade, entregou ao Secretário de
Educação o pedido para acompanhamento do andamento do projeto de construção
do ginásio, na Escola Tiradentes. Ressaltou que nessa marcha teve dois
sentimentos, um de tristeza, pela realidade financeira do Estado, que é muito mais
crítica do que acham, mal tem dinheiro para pagar folha dos servidores e o
sentimento de alegria, pois ninguém mentiu ou iludiu em momento algum, nem
receberam promessa que não poderá ser cumprida, apenas na questão da saúde foi
prometido e cumprido. Não disseram não, mas também não iludiram. Fizeram o
papel de Vereador, que é lutar e reivindicar por melhorias para a comunidade. Em
relação à assinatura do contrato, fez questão de pedir quem assinou, pois é
histórica a falta de consideração com a Câmara de Vereadores, poderiam ter dado
uma satisfação no ato da assinatura, como forma de reconhecimento pelo que
fizeram para ajudar o Hospital. Destacou que faz cobranças a Administração e
sabem de sua opinião, pois muitas vezes são considerados aprovadores de projeto,
sem serem chamados para dialogarem na elaboração de um projeto. Na Ordem do
Dia foi apreciado o Projeto de Lei do Executivo n.º 25/2015, aprovado por
unanimidade, com seus pareceres. No Espaço das Explicações Pessoais, se
manifestou o Ver. Jossandro Marion. Gostou da explanação do colega Tiago,
reforçando seu pensamento sobre o Poder Legislativo, pois trabalham muito mais
pensando no Executivo do que no Legislativo. Precisam se valorizar e fazer ser
respeitados, fazendo suas as palavras do Ver. Tiago. Destacou que na outra
Legislatura não eram chamados para discutirem nada, não tinham nem
conhecimento da elaboração dos projetos, nem quando foi Líder do Governo,
como se tivessem a obrigação de votar, por serem do governo. Já conseguiram
várias demandas, mas não lembrados e nem valorizados, apenas são cobrados,
sendo tudo é culpa do Vereador, que não tem poder. Acredita que os futuros
Vereadores, aos poucos terão essa mentalidade diferenciada. Agradeceu as
Agentes de Saúde que procuraram os Vereadores, mesmo que não conseguiram
fazer as alterações que as mesmas queriam, mas colocaram suas reivindicações,
valorizando os Vereadores. Finalizou se colocando a disposição de qualquer
entidade do município. Concluindo, o Presidente Ver. Expedito Librelotto
agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a presente Sessão. Sala das
Sessões, Nova Palma, 22 de junho de 2015.

Ver. João Alberto Ghisleni
1º Secretário

Ver. Expedito Librelotto
Presidente

04

