ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA DIA 25.05.2015
ATA Nº 15/2015
Aos vinte e cinco dias do mês de maio de dois mil e quinze, às dezenove
horas, na Sala das Sessões, reuniram-se em Sessão Ordinária, sob a Presidência do
Vereador Odilo Stefanello, os Vereadores: Jossandro Marion, Júlio Della Méa,
Marta Dalla Favera, Tiago Uliana e Valdemir Rossato. Ausente os Vereadores
Expedito Librelotto – Presidente, João Alberto Ghisleni e Marcelo Ferraz, em
viagem a Brasília, para participar da Marcha em defesa dos Municípios. O
Presidente, em exercício, declarou aberto os trabalhos, cumprimentou os presentes
e colocou em apreciação a Ata n.º 14/2015, da Sessão Ordinária realizada dia
dezoito de maio de dois mil e quinze, aprovada por unanimidade. Continuando,
convidou o Ver. Tiago Uliana para secretariar os trabalhos. À Mesa, foi
apresentado: Do Executivo Municipal: Projeto de Lei n.º 24/2015: Autoriza a
prorrogação de contratação temporária de excepcional interesse público. No
ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE, fez uso da Tribuna a Ver.ª MARTA
DALLA FAVERA. Saudou os presentes e registrou, a pedido da Coordenadora
do Grupo da Terceira Idade Paz e Alegria, o ofício que recebeu, assim como o
Ver. Odilo, por terem participado e patrocinado a festa, registrando o lucro de
quase nove mil reais. Agradeceu todos que participaram e colaboraram e
parabenizou o grupo pelo trabalho. Reportou-se ao projeto de lei n.º 23,
destacando que foi procurada por servidores do Executivo, que cobraram a
votação para revogação da lei, por considerar um absurdo o quê a psiquiatra está
ganhando e pelas dificuldades que o município está enfrentando, lembrando que
os cinquenta por cento dos recursos da Usina começaram a vir integralmente em
dois mil e quinze. Comentou que o Presidente Expedito e os Vereadores João
Alberto e Marcelo estão na Marcha dos Prefeitos, em Brasília, convidados pelo
Prefeito e destacou que a Marcha dos Vereadores será em agosto, quando pedirá
ao Presidente da Casa, para participar e reivindicar recursos para o município, nos
gabinetes dos Deputados. Reportou-se ao projeto de lei n.º 24, que solicita
prorrogação do contrato da Ginecologista, explicando que não teve aprovados no
concurso de dois mil e treze, sendo necessário a renovação, pois não podem ficar
sem esse profissional no Posto de Saúde, pela importância. Acusou o recebimento
de ofício do Deputado Luiz Carlos Heinze, informando novo prazo para
contratação de operações de crédito do programa PAC 2, para pavimentação e
qualificação de vias públicas. Destacou ser importante a viagem do Prefeito e
Vereadores a Brasília, espera que aproveitem o tempo para participar e visitar os
gabinetes dos Deputados conhecidos, sendo importante batalharem na busca de
recursos. No ESPAÇO DE LÍDERES, se manifestou o Ver. TIAGO ULIANA.
Reportou-se ao projeto de lei n.º 23, que revoga lei de dois mil e nove, onde
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concede gratificação ao Psiquiatra do CAPS. Na época, houve a necessidade pela
baixa remuneração do profissional, que ameaçava ir embora. Em dois mil e treze
votaram novo padrão aos médicos do município, o qual esse profissional entrou no
novo padrão, com incremento salarial, e agora, por questão financeira, não há
necessidade de mais essa bonificação. Destacou que já foi conversado com a
profissional, que hoje trabalha no CAPS, sendo que o atendimento continuará.
Com relação ao projeto de lei n.º 24, para renovação de contrato de médico
ginecologista, destacou o belíssimo trabalho desempenhado pela doutora Camila,
no Posto de Saúde. Frisou que várias administrações vêm investindo em saúde,
com belos percentuais, deixando a população bem assistida, juntamente com o
hospital. Fica feliz, como homem público, por apoiar os projetos na área da saúde,
dando suporte para a Administração Municipal desenvolver as atividades com
competência. Se houver entendimento, colocarão em votação na próxima sessão.
Na Ordem do Dia não houve apreciação. No Espaço das Explicações Pessoais,
não houve inscritos. Concluindo, o Presidente em exercício Ver. Odilo Stefanello
agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a presente Sessão. Sala das
Sessões, Nova Palma, 25 de maio de 2015.

Ver. Tiago Uliana
Secretário

Ver. Odilo Stefanello
Presidente
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