ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA DIA 23.03.2015
ATA Nº 07/2015
Aos vinte e três dias do mês de março 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 determinou a análise da Ata n.º 06/2015,
da Sessão Ordinária realizada dia dezesseis de março de dois mil e quinze,
aprovada por unanimidade. Continuando, o 1º Secretário, Ver. João Alberto
Ghisleni leu Of. Gab. Pref. n.º 110/2015 – Atendendo Pedido de
Informações/Proposição n.º 11/2015; Of. SMSAS n.º 22/2015 – Relatório SIOPS e
Relatório de Gestão de Saúde; Convite das mulheres da Agroindústria Familiar
Quilombo Vovó Isabel; Convite da Assembleia Legislativa – Seminário sobre
Reforma Política. À Mesa, foram apresentados: Do Legislativo Municipal: Da
Mesa Diretora: Proposição n.º 12/2015: Projeto de Resolução n.º 02/2015:
Altera dispositivos do Regimento Interno da Câmara Municipal de Nova Palma.
Dos Vereadores Marcelo Ferraz, Jossandro Marion e Valdemir Rossato:
Proposição n.º 13/2015: Pedido de Informações: Que o Sindicato dos Servidores
Públicos Municipais informe: 1. Se existe servidor público municipal exercendo
mandato classista; 1.1. Se positiva a resposta, qual o nome dos servidores e há
quanto tempo estão exercendo o cargo; 1.2. Se o servidor ou servidores que estão
exercendo mandato classista, são decorrentes de deferimento do Poder Executivo
ou através de decisão judicial; 2. Quantos mandatos consecutivos pode ser
reeleito o Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais; 3. A
denominação da Diretoria dos últimos cinco mandatos do Sindicato dos
Servidores Públicos Municipais; 4. Se o Sindicato dos Servidores Públicos
Municipais possui contrato com escritório de advocacia ou advogado; 4.1 Se
positivo, há quanto tempo e qual o nome do advogado ou escritório de advocacia;
5. Qual o valor que o Sindicato já gastou nos últimos 05 anos com serviços de
advogado. Informações dos valores gastos ano por ano; 6. Qual o número de
servidores públicos municipais que fazem parte e contribuem para o sindicato dos
Servidores Públicos Municipais; 7. Qual o número de servidores públicos
municiais que se desfiliaram do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais nos
últimos três anos. Informações do número de desfiliamento ano por ano. Concede
a revisão geral anual aos subsídios dos Vereadores. Proposição n.º 14/2015:
Pedido de Informações: Que o Executivo Municipal informe: 1. Se existe
servidor público municipal exercendo mandato classista; 1.1. Se positiva a
resposta, qual o nome dos servidores e há quanto tempo estão exercendo o cargo;
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2. Se o servidor ou servidores que estão exercendo mandato classista, são
decorrentes de deferimento do Poder Executivo ou através de decisão judicial; 3.
Se o servidor público que exerce mandato classista está afastado do serviço
público ou exerce suas atividades normais de seu cargo; 3.1. Se o servidor que
exerce mandato classista possui cargo de chefia na Administração Pública
Municipal e recebe Função Gratificada; 4. Qual o valor que é descontado
mensalmente dos servidores filiados ao Sindicato dos Servidores Públicos
Municipais. Concede a revisão geral anual aos subsídios do Prefeito, VicePrefeito e Secretários Municipais. Do Ver. Marcelo Ferraz: Proposição n.º
15/2015: Pedido de Informações: Que o Executivo Municipal forneça a lista
nominal de todos os servidores em cargo de comissão e FG, descrevendo o nome
do servidor, o cargo e a carga horária. Quanto aos servidores que percebem FG,
requer o valor nominal de cada cargo. Do Ver. Jossandro Marion: Proposição
n.º 16/2015: Pedido de Providências: Que o Executivo Municipal, através da
Secretaria competente, providencie a substituição das lâmpadas públicas na
comunidade de Linha Duas. No ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE, fez
uso da Tribuna o Ver. JÚLIO DELLA MÉA. Cumprimentou os presentes e
parabenizou o Presidente Expedito, aniversariante do dia. Registrou sua
preocupação com os produtores de fumo, na questão de valores e venda, onde as
firmas estão deixando os mesmos na mão. Frisou que não adianta reclamar, sabese que tem muitos produtores, com pequenas propriedades, sendo preciso achar
outras soluções, sugerindo que a Secretaria de Agricultura forme uma comissão,
em parceria com entidades representativas do município, para ajudar encontrar
uma solução, deixando como ideia, o incentivo ao hortigranjeiro. Frisou ser
importante dar condições a esses agricultores, pois estão desanimados para
continuarem no campo. Em seguida, se manifestou o Ver. MARCELO
FERRAZ. Cumprimentou os presentes e também parabenizou o aniversariante
Expedito. Em seguida, justificou os pedidos de informações, destacando que
recebeu cobranças, principalmente de servidores, devido à indignação com
algumas atitudes do Sindicato. Os mesmos são importantes para terem
conhecimento sobre o Sindicato. O pedido da relação dos CCs e FGs, também é
para conhecimento. Frisou ser parceiro da ideia do Ver. Tiago, na questão da alta
velocidade dos veículos no asfalto, apresentada na Reunião das Comissões, pois é
preocupante e precisa de providências das autoridades competentes. Também
considerou muito importante a questão levantada pelo Ver. Júlio, pois mais de
cinquenta por cento dos agricultores do município plantam fumo, e os preços estão
caindo absurdamente. Continuando, fez uso da Tribuna o Ver. JOSSANDRO
MARION. Cumprimentou os presentes e felicitou o Presidente Expedito, pela
passagem de seu aniversário. Justificou seu pedido de providência, destacando ser
uma solicitação de várias pessoas daquela comunidade. Reportou-se a questão
levantada pelo Ver. Tiago, na Reunião das Comissões, com relação à alta
velocidade dos veículos que estão trefegando na cidade, em virtude do asfalto,
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frisando ser preciso cobrar das autoridades que seja feita uma conscientização,
sugerindo convidar as escolas para fazer barreiras com a Brigada Militar, mas é
preciso que as pessoas tenham bom senso e educação e saibam respeitar as faixas
de segurança e os limites de velocidade. Considera pior na comunidade de Linha
Base, em frente à escola, perigo constante na saída dos alunos, onde os veículos
passam em alta velocidade. Ressaltou que, além da preocupação com o fumo,
onde as empresas não querem mais receber o produto, também é preocupante a
questão do leite, pois diminuiu o consumo, após o escândalo envolvendo as
empresas que compram leite. Destacou ser preciso cobrar do Sindicato uma
posição firme, lembrando que a tempo atrás, o Governo Federal queria proibir o
plantio do fumo, citando os Deputados Alceu Moreira e Luiz Carlos Heinze, que
foram os poucos que defenderam o plantio, sendo que noventa por cento é
exportado. Registrou ter ficado constrangido na leitura de seu pedido de
informações, citando o parágrafo quarto, do artigo duzentos e um. Sugeriu que os
mesmos venham em nome do Vereador que solicitou. Finalizando o espaço, fez
uso da Tribuna o Ver. TIAGO ULIANA. Cumprimentou os presentes e registrou
ter demonstrado, na Reunião das Comissões, sua preocupação com a questão no
trânsito, devido à alta velocidade empregada por algumas pessoas na ligação
asfáltica na cidade. Sugeriu envio de ofício a Brigada Militar, pedindo que faça
um acompanhamento mais rigoroso e próximo, que seja educativo e com
abordagens, dentro de suas limitações, para evitar acidentes e morte, devido o
abuso da alta velocidade no centro da cidade. Reportou-se ao Projeto de lei n.º 13,
que estabelece o índice de revisão geral anual, lembrando que, quando Vereador
de oposição, sempre cobrou um reajuste justo aos servidores, mas infelizmente
com a crise que se instalou, se percebe a diminuição das receitas dos municípios.
Conversou com o Prefeito e o Secretário de Finanças, mas não tem condições de
concessão maior, pedindo a compreensão dos colegas na aprovação do mesmo.
Lamentou a pouca representatividade dos servidores na Casa, para acompanhar as
sessões. Informou que, na quinta-feira, chegaram às lâmpadas licitadas,
destacando que fará o encaminhamento do pedido do Ver. Jossandro, para a
comunidade de Linha Duas. No ESPAÇO DE LÍDERES, não houve inscritos. Na
Ordem do Dia foram apreciados: Do Executivo Municipal: Projeto de Lei n.º
13/2015 e Projeto de Lei n.º 14/2015, aprovados por unanimidade, com seus
pareceres e do Legislativo Municipal: Projeto de Lei n.º 01/2015, aprovado por
unanimidade, e Projetos de Lei n.ºs 02/2015 e 03/2015, aprovados com sete votos
favoráveis, tendo um contrário, do Ver. Jossandro Marion. No Espaço das
Explicações Pessoais, se manifestou o Ver. João Alberto Ghisleni.
Cumprimentou os presentes e felicitou o Presidente Expedito, pela passagem de
seu aniversário. Também parabenizou o Presidente pela aquisição dos novos
microfones, melhorando a qualidade dos trabalhos na Casa. Pediu ao Líder do
Governo, ver da veracidade, pois recebeu a denúncia de que existem algumas
crianças, duas ou três, recebendo atendimento em turno integral, na creche
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municipal, em detrimento a todas as outras, que são atendidas em um turno.
Registrou que, foi confirmada a audiência com o Secretário Adjunto da Saúde,
Rogério Nardeli, a direção do Hospital, Vereadores e Coordenação da Saúde do
município, para quinta-feira, em Porto Alegre. Associou-se aos Vereadores Tiago
e Jossandro, no que foi dito em relação ao trânsito. Destacou que o Ver. Júlio foi
feliz na questão levantada sobre o fumo, lembrando que Vossa Excelência teve a
oportunidade de sugerir cana-de-açúcar, na costa do Jacuí, e nogueira, no alto dos
morros. Em seguida, Ver.ª Marta Dalla Favera cumprimentou os presentes e
parabenizou o Presidente Expedito, pela passagem de seu aniversário. Associou-se
ao Ver. Tiago, em relação ao projeto número treze. Registrou ter participado da
reunião dos Servidores, ocasião onde um ou dois servidores começaram a afrontar
e falar mal dos Vereadores, devido o aumento que está sendo dado de quatro em
quatro anos, aos Vereadores, Prefeito e Vice-Prefeito, destacando que eles não
entenderem que os poderes são separados. Como autoridade, merecia respeito, não
achando certo eles criticarem os Vereadores, sendo preciso se manifestar. Frisou
que os Vereadores nunca foram contra os servidores, apenas veio para pedir mais
aumento, mas o Prefeito e Secretário Pedro explicaram, como seria o aumento, as
condições financeiras do município e as perdas de recursos. Considera justo o
aumento para os Vereadores e Servidores, pois está na Constituição Federal. Pediu
aos colegas e ao Presidente do próximo ano, que tenham cuidado em aumentar o
salário dos Vereadores e lamentou ter uma funcionária, que não votou no
Adroaldo e ganha FG, falando nos corredores da Prefeitura, que a Vereadora
Marta votou no aumento do salário dos Vereadores. Destacou que votou sim, na
época da presidência do Ver. João Alberto, que foi aumentado de quatrocentos e
poucos para mil e duzentos, mas na última Legislatura não votou. Estão sendo
julgados pelo aumento abusivo dos salários dos Vereadores, Prefeito, VicePrefeito. Lembrou que aquele que faz concurso público sabe o quanto vai ganhar
no final do mês e depende da escolaridade. Concluindo, o Presidente Ver.
Expedito Librelotto agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a
presente Sessão. Sala das Sessões, Nova Palma, 23 de março de 2015.

Ver. João Alberto Ghisleni
1º Secretário

Ver. Expedito Librelotto
Presidente
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