ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2014
Aos oito dias do mês de setembro de dois mil e quatorze, reuniu-se no Plenário da
Câmara de Vereadores de David Canabarro, em Sessão Ordinária sob a Presidência do
Vereador Gilmar Moreschi, declarou aberto os trabalhos com a presença de nove
vereadores. Com relação à ata da Sessão ordinária do dia vinte e cinco de agosto, a
Vereadora Adair Fornari Oliveira, apresentou proposta de retificação por escrito, e por
isso, será votada na próxima sessão ordinária, seguindo o que determina o Regimento
interno da Casa. No Expediente foi feita a leitura dos Pedidos de Informação nº011 e
nº012/2014, e Indicação nº005/2014, de autoria dos vereadores Gilmar Moreschi,
Raquela Tibolla, Alderico Paludo, Rodrigo Vassoler e Sedirlei Godinho. O Sr.
Presidente encaminhou para as comissões o projeto de lei nº047/2014, de autoria do
Executivo Municipal. No Grande Expediente vereador Rodrigo comentou sobre a
indicação nº05 que diz respeito ao Moto Clube, pelo que sabe conversaram com o
Prefeito, onde o mesmo prometeu que encaminharia o Projeto para auxilio, sendo que o
evento será realizado dia vinte e a próxima sessão dia vinte e dois e até o momento não
deu entrada nesta Casa, por isso os vereadores da oposição fizeram essa Indicação,
pediu aos colegas vereadores da situação se teriam alguma informação em relação ao
Projeto, disse ser um evento tradicional e já vem ocorrendo a muitos anos, onde o
vereador Sedirlei faz parte do Moto Clube, este evento divulga o Município e reúne
bastante gente, acredita que ser incentivado, pois nos anos passados sempre foi feito
isso, e espera-se que neste ano aconteça da mesma forma. Quanto ao pedido de
informação nº 011 que diz respeito a contratação de máquinas particulares é muito
estranho o que vem acontecendo , pois é falado em economicidade e feito turno único
para redução de gastos, lembrou que pouco tempo foi realizado leilão, sendo que foram
feitas duas à três reuniões para que a carregadeira Volvo fosse retirada do leilão, onde o
executivo queria que fosse vendida, disse ser uma máquina de grande utilidade para o
município, pois se já as estradas estão em más condições, sem esta máquina seria
impossível transitar, tinham interesse de vender esta máquina onde é contratado
serviços de caminhão caçamba, prancha, trator de esteira e escavadeira hidráulica no
valor de setenta e quatro mil reais, as quais realizaram trabalhos no interior do
município e na cidade, portanto gostaria de saber quem foi beneficiado, quantas horas e
se pagaram por estes serviços. Pedido de Informação nº 012 quanto ao micro-ônibus e
aos três ônibus doados pelos Governos Estadual e Federal, sabe que no leilão foram
vendidos um micro-ônibus e um ônibus e mesmo assim todos os ônibus terceirizados
mantiveram suas rotas normais, sendo que não foram abertas escolas nem turmas novas
estes ônibus estariam fazendo rotas de apenas quinze à vinte quilômetros por dia onde
os terceirizados realizam aproximadamente cento e vinte quilômetros diários. Não
havendo inscritos na Comunicação de Líder o Sr. Presidente passou para à Ordem do
Dia para as seguintes matérias: Projeto de Lei nº 031/2014, que dispõe sobre as
diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2015 com emenda de autoria dos
vereadores Raquela Tibolla, Gilmar Moreschi, Rodrigo Vassoler, Alderico Paludo e
Sedirlei Godinho. Projeto de Lei nº 042/2014, que declara situação de caráter e
excepcional no atr.37, IX, da CF/88 e autoriza contratação temporária para atendimento

da necessidade de profissionais para a execução de programas e sob convênios e dá
outras providências. Projeto de Lei nº 046/2014, que altera dispositivo da Lei Municipal
nº 1929, de 28 de maio de 2014, que autoriza o Executivo Municipal de receber área em
doação e dá outras providências. Projeto de Decreto Legislativo nº 001/2014, que
aprova a prestação de contas do Poder Executivo Municipal de David Canabarro do
exercício de 2011. Projeto de Decreto Legislativo nº 002/2014, que aprova a prestação
de contas do Poder Executivo Municipal de David Canabarro do exercício de 2012.
Pedidos de Providencias nº 011 e nº 012/2014, de autoria dos vereadores Raquela
Tibolla, Gilmar Moreschi, Rodrigo Vassoler, Alderico Paludo e Sedirlei Godinho. Na
discussão das matérias vereadora Raquela em relação ao Projeto nº031 disse ser
favorável em relação a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de dois mil e
quinze com emenda onde garante os direitos ao Poder Legislativo. Projeto de Lei nº 042
para contratação de um orientador social, disse ter acessado o site do Centro de
Referencia e Assistência Social, onde qualquer pessoa pode ter acesso, consta no site
que municípios de pequeno porte com até duas mil e quinhentas famílias, é obrigatório
ter dois técnicos de nível superior e dois técnicos de nível médio, portanto no nosso
município no CRAS existe assistente social, coordenador, pedagogo e no mínimo mais
três funcionários, sendo de conhecimento que existem seis ou sete funcionários
trabalhando no CRAS, mais os visitadores do PIM totalizando em torno de dez pessoas
trabalhando neste local, onde não vê necessidade de mais contratação e o que se percebe
é sim mais uma promessa política a ser paga, pois todos os dias a novas contratações
pela Administração e caso não for aprovados certos Projetos pelos vereadores entram
como estagiários, disse ser contra este Projeto de modo que já haveria funcionários
suficientes para trabalhar no CRAS. Disse ser contrária ao Projeto de Lei nº 046 pelo
motivo de que além de doar a área ao município o proprietário terá que arcar com as
despesas de cartório, o que nunca ocorreu anteriormente e gostaria que continuasse não
sendo cobrado. O Projeto de Decreto Legislativo nº 001 referente à prestação de contas
do exercício de 2011 onde constam as considerações do Tribunal de Contas com o
parecer favorável e aprovação das contas, sendo que houve a imposição de uma multa
no valor de mil e quinhentos reais da qual já foi paga e extraído certidões pelo Prefeito
anterior. Projeto de Decreto Legislativo nº 002 referentes a prestação de contas do
exercício de 2012, que também obteve parecer favorável na prestação de contas e sendo
atendido os ditames da Lei Complementar Federal não havendo imposição de multas
pelo Tribunal de Contas, disse ser favorável ao Projeto. O Pedido de Providencia nº011
referente à contratação de urologista, ginecologista e ainda falta o pediatra, que a algum
tempo atrás existiam estes profissionais trabalhando no município e hoje não esta sendo
oferecido estes atendimentos junto ao Posto de Saúde por falta de profissionais, sendo
que é desde o mês de abril que não há urologista, sendo que muitos pacientes se
deslocam para Passo Fundo em busca deste atendimento, e gostaria que fosse
providenciado o quanto antes. Com relação ao Pedido de Providencia nº 012, disse que
o executivo deveria intervir nos problemas que estão acontecendo junto a Área Verde e
demarcar a área pertencente ao município. Vereadora Adair disse ser favorável ao
projeto nº 031, pois se trata da Lei que vai organizar o Orçamento para o ano de 2015, e
contraria a emenda por não ter conhecimento e tempo para analisar, pois as matérias são

entregues às sete horas, sendo que leu e não percebeu que havia algo para ser mudado.
Projeto nº 042, disse que a vereadora Raquela falou onde deve ser pesquisado, mas é
importante que saibam que votar contra este Projeto o município acaba perdendo
trabalho relacionado com as crianças pequenas, sendo a clientela do PIM. Existe
também outro Projeto que ainda não foi votado para um visitador para a área de São
Roque, São Sebastião e Nossa Senhora da Salette havendo em torno de dezessete
crianças a serem atendidas, portanto tendo cinco visitadores automaticamente é
necessário a criação do cargo de orientador social, disse que o Prefeito não estaria
inventando o cargo, mas sim o programa que dita as normas, só é preciso se adequar
para poder ter, que o mais difícil o Prefeito conseguiu, sendo a ampliação e a criação de
mais um núcleo de atendimento, já tendo o dinheiro depositado na conta desde o mês de
abril na conta do Município, caso for votado contra o visitador ele terá que devolver o
dinheiro e o mais difícil é o Governo do Estado aprovar, no momento que o Governo
do Estado nunca foi pensado que os vereadores seriam contra o atendimento as crianças
pequenas do município, mas se é para trabalhar contra o desenvolvimento do município,
podem fazer os seus trabalhos, pois cada um é livre para fazer o que esta de acordo com
a sua vontade, disse ser favorável ao Projeto porque sabe da importância da educação
em todos os nível e faixas etárias dos nossos pequenos, então votando contra este
Projeto será votado contra este Programa, pois se forem aprovados cinco visitadores
precisará também de um orientador social, pois o programa exige, então se supõe que o
cargo de visitador também será votado contra, a contratação de visitador é o Projeto nº
038 onde foi feito anteriormente, mas como tudo é muito lento ele ainda não foi votado
e o Projeto nº 042 esta sendo votado com parecer contrario dos colegas vereadores.
Projeto nº 046, é um Projeto onde a doação da área já foi votada e aprovada e seria para
que os donos dessas áreas arcassem com os custos de registros e escrituras, mas não só
desta área especifica, eles foram beneficiados de algumas formas pela administração e
teriam um acordo para que eles pagassem essas custas que não seriam nada para eles
pois são pessoas que poderiam pagar, então se foi a administração que falou diretamente
com os proprietários e teriam acertado assim, não saberia porque votariam contra, pois
se acham por bem pagar, disse ser favorável. Disse ser favorável também aos Projetos
de resolução nº 001 e nº 002/2014 que tratam da prestação de contas de dois mil e onze
e dois mil e doze. Quanto aos Pedidos de Providencia, disse ser totalmente favorável
para que busquem mais médicos, pois sabe da necessidade, a questão da Área Verde não
tem muito conhecimento e disse que iria ser honesta e não sabe como funciona, sendo
que tem um aluno que frequenta a APAE e morra nesta área, onde ira fazer uma visita
para ver as condições destas famílias. Vereador Sedirlei comentou sobre a Indicação,
onde disse não ter pedido por conta própria, mas os integrantes do Moto Clube já
haviam falado com o Prefeito para repassar esta ajuda, mas ate o momento não passou
nada. Projeto nº 042 para que a vereadora Adair tenha mais conhecimento quando
menciona que os vereadores da oposição são contra o desenvolvimento do município,
disse que o Projeto estaria errado, pois não existe o cargo de orientador, no quadro de
cargos, sendo, portanto, que estaria ilegal, disse também que em primeiro lugar devem
mandar o Projeto de forma correta para depois poder ser aprovado, e frisou também que
ao invés de se preocuparem em contratar funcionários para trabalhar na prefeitura,

deveriam ir em busca de empresas para geração de empregos e renda para o município.
Projeto nº 046, disse que os colegas vereadores comentaram muito bem, e ressaltou ser
contrario a este projeto, pois alem de fazer a doação as pessoas irão arcar com as
despesas de cartório. Vereador Rodrigo quanto ao Projeto nº 042, disse que as
colocações estão equivocadas pois em momento algum refere-se a Coordenador do PIM
e nem em convênios com o Estado, pois ele fala em convênios com a União, acredita
que se for aprovado o visitador do PIM será encaminhado projeto para a coordenação do
PIM, este projeto é outro cargo, mais um funcionário para trabalhar no CRAS para a
coordenação de programas referentes a assistência social do CRAS, portanto disse ser
contrario ao projeto por motivos já expostos pelos colegas, onde anteriormente no
CRAS somente existiam uma psicóloga, uma assistente social e um auxiliar
administrativo e atualmente há inúmeros funcionários trabalhando no local, quanto ao
Projeto para Visitador do PIM, disse ser um projeto que devera ser bem estudado, pois
alguns visitadores não estão cumprindo com seu papel. Projeto nº 046 além de o
proprietário doar a área para aruamento para o município terá que arcar com as despesas
de cartório e registros, disse que isso nunca aconteceu em nosso município e por isso se
colocou contrario ao projeto. Relatou ser favorável ao Projeto da LDO e favorável a
emenda pelo motivo pelo motivo da Câmara de Vereadores ser esquecida, somente
sendo lembrada para ser difamada junto aos Informativos do município, sendo que
quando a necessidade de alguma coisa para esta Casa é preciso serem feitas emendas e
o que é pretendido para esta Casa ano que vem consta na emenda . Com relação aos
pedidos de Providencia para a Contratação de Médicos, disse parecer a cidade do
“Latinha”, lá tinham médicos porque o pediatra, urologista e ginecologista, já faz muito
tempo que a população está sem atendimento e espera que o executivo resolva isso.
Quanto aos Projetos de Decretos Legislativos nº 01 e nº 02, sobre as aprovações das
contas do Prefeito anterior Luis Deon, disse ser favorável, e isso é prova de que ao
contrario do que muitos falavam o concurso público realizado não será anulado pois as
contas foram aprovadas pelo Tribunal de Contas e os apontamentos existentes foram
resolvidos estando tudo de forma legal. Vereador Aldérico quanto ao Projeto nº 031
disse ser um dos Projetos mais importantes para o município referentes as diretrizes
para o exercício de dois mil e quinze, sendo q os vereadores da oposição fizeram uma
emenda pois caso contrario esta Casa não teria os recursos que seriam de direito da
mesma por Lei. Quanto ao Projeto de Decreto Legislativo, referentes a aprovação de
contas do exercício de dois mil e onze onde a atual administração falou nos
informativos que o concurso iria ser anulado, disse ter falado já aos vereadores nas
reuniões de comissões que o assessor jurídico da prefeitura deveria ir à rádio e pedir
desculpas por ter mentido, disse que o parecer do Tribunal de Contas foi favorável tanto
para as prestações de contas dos anos de dois mil e onze e dois mil e doze e quem julga
é a Câmara de Vereadores, sendo que os vereadores também deveriam votar favorável.
Projeto de Lei nº 042, disse ser contrario pois o projeto esta irregular e acha que esta na
hora de parar de contratar pessoas para trabalhar no CRAS, pois este setor já esta cheio
de funcionários e não adianta a vereador Adair falar na Tribuna dizer que o município
irá perder recursos e acredita que somente iria perder recursos se não houvessem
funcionários trabalhando no local. Projeto de Lei nº 046 acha errado o proprietário doar

a área de terra e, além disso, pagar as despesas do cartório e por isso é contra o projeto.
O Pedido de Providencia nº 011 disse não saber quanto tempo irão demorar a contratar
pediatra, urologista e ginecologista, pois já faz algum tempo que as pessoas estão sem
estes atendimentos e cobram por isso e ainda o secretario vai à rádio e diz sobrar fixas
de atendimento, porém todos sabem da real situação. Pedido de Informação nº 012,
disse que são feitos estes pedidos devidos à cobrança por parte da população, e sendo
que há pessoas tentando se apropriar da Área Verde que é propriedade do município
solicitou também que os vereadores da situação entrem em contato com os responsáveis
para que isso seja solucionado. Vereador Gilmar sobre o Projeto da LDO disse que os
vereadores da oposição fizeram emenda em relação a parte da Câmara, direcionando
onde podem ser gasto os recursos sendo que o orçamento é o mesmo tanto para o Poder
Executivo como para o Poder Legislativo e disse que quanto aos gastos da Prefeitura, o
Prefeito é quem responde pelos seus atos e disse ser favorável ao projeto. Projeto nº 042
para Orientador Social, disse ser um projeto confuso e mesmo sendo de autoria do
Poder Executivo a responsabilidade também é dos vereadores em fazer as coisas de
maneira correta. Disse ser contrario ao Projeto nº 046, pois acredita que pagar as
despesas de cartório seja totalmente fora da realidade. Quanto ao Pedido de Providencia
nº 011, disse que a população pede por atendimento médico e acredita que a atual
administração deveria se preocupar em primeiro lugar em contratação médicos, os quais
não necessitam que sejam encaminhados projetos a esta Casa, ao invés de se preocupar
tanto em contratar outros funcionários. Quanto ao Pedido de Providencia nº 012, disse
que esta área sempre foi do município e esta pessoa não teria o direito de fazer portões e
cercando uma área de terra que não seria própria, acredita que o Executivo não tenha
conhecimento disso, mas se tiver que deveria tomar as devidas providencias. Não
havendo mais quem quisesse se manifestar o Sr. Presidente passou a Votação das
Matérias: Emenda nº001 ao Projeto nº031 aprovada por cinco votos favoráveis dos
vereadores Gilmar Moreschi, Raquela Tibolla, Sedirlei Godinho, Rodrigo Vassoler e
Aldérico Paludo e cinco votos contrários dos vereadores Volmir Ticiani, Uilian
Bresolin, Odinei Benedetti e Adair Oliveira. Projeto de Lei nº 031 aprovado por
unanimidade. Projetos nº042 e nº046 reprovados por cinco votos contrários dos
vereadores Gilmar Moreschi, Raquela Tibolla, Sedirlei Godinho, Rodrigo Vassoler e
Aldérico Paludo e quatro votos favoráveis dos vereadores Volmir Ticiani, Uilian
Bresolin, Odinei Benedetti e Adair Oliveira. Projetos de Decreto Legislativo nº 001 e
nº002 aprovados por unanimidade. Pedidos de Providencias nº011 e nº012 aprovados
por unanimidade. Nos assuntos gerais vereadora Adair quanto ao Projeto nº 042 o qual
já foi reprovado, disse ter uma justificativa extensa que não foi feita pela
Administração, foram feitas pela coordenadora do CRAS, mas pela assistente social
Franciele Costa Curta que tem bastante conhecimento sobre o assunto, disse não saber
se os colegas leram o quanto município vai perder em investimentos, recusando este
tipo de projeto, disse que realmente as vezes se confunde entre UNIÃO e ESTADO,
pois para ela é tudo a mesma coisa, mas enfim que este projeto é financiado pela
UNIÃO, sendo que isso não custaria nem um centavo pelo município como diz na
justificativa. Disse não saber de irregularidades pois não é advogada, mas sim simples
professora, a questão legal do projeto disse não saber, mas a questão é que os

vereadores da oposição estariam negando dinheiro ao município, e não adianta depois
falarem que a Administração é incompetente, acha que os colegas devem pensar no bem
do município e menos em siglas partidárias. Pediu ao Sr. Presidente quanto ao projeto
nº043 o qual foi encaminhado com urgência a esta Casa, e até o vereador Rodrigo pediu
se iriam votar favorável ao projeto, disse que os vereadores da situação não concordam
com muita coisa que esta neste projeto, mas isso não é o município que decide e sim a
FEPAN, enquanto não for aprovado este projeto todas as licenças ambientais ficarão
paradas e se este projeto não for votado de acordo com o que a FEPAN está exigindo no
município, as licenças só poderão ser retiradas junto a FEPAN isto custará muito em
questão de tempo, e disse haver muitos processos ambientais que não estão andando,
onde as pessoas precisam, pois já está na hora de fazer o plantio e não é possível fazer o
que é preciso ser feito nas propriedades se a licença ambiental, quanto as colocações do
colega vereador onde disse ser contra o projeto pelo motivo de que serão cobradas
multas direto pelo município, disse ser verdade pois está sendo exigido pela FEPAN,
frisou que os valores arrecadados não ficaram para o município mas sim para o
Conselho do Meio Ambiente, disse ainda que a administração tem muito menos
interesse de cobrar multas à população do que a FEPAN e o que deve ser pensado é que
as leis precisam ser adequadas de acordo com os órgãos do governo, sendo que a
FEPAN está exigindo e o projeto deveria ser votado com urgência. Vereador Alderico
falou sobre a Semana da Pátria, disse não saber os motivos por não ter sido hasteada a
bandeira já pelo segundo consecutivo, parece que foi esquecido que existe Semana da
Pátria e que David Canabarro estaria ficando forra do cenário nacional. Relatou sobre o
acontecido no Módulo Esportivo sobre o corte de ciprestes, que ele mesmo havia
ajudado na plantação dos mesmos, para fazer o acampamento farroupilha, na
oportunidade destacou que não havia necessidade de cortar as árvores, sendo que
existem outros espaços disponíveis no local. Resaltou ter participado de um seminário
junto ao Instituto Tiradentes, em Porto Alegre, onde todos os anos são feitas pesquisas
nas Câmaras dos municípios de todo o Estado do Rio Grande do Sul, sendo que teria
ficado em primeiro lugar, a vereadora Adair em segundo e o vereador Gilmar em
terceiro, mas devido a outros compromissos não puderam participar, foi contemplado
com uma medalha, sendo que participou de várias palestras ministradas pelo Tribunal
de Contas, pela FEPAN e outros órgãos, gostaria que o Executivo trouxesse Palestrantes
daquele porte para o nosso município. Quanto ao pedido de informação nº011 sobre a
contratação de máquinas terceirizadas para o nosso município, pediu o que será de
nosso município futuramente, disse que foram feitas estas contratações apenas para
atender mais umas promessas políticas, frisou que gostaria de ver a resposta deste
pedido para analisar quantas pessoas foram atendidas com estes serviços e quantas horas
cada um, sendo que na Secretaria de Obras existem várias máquinas não havendo a
necessidade de contratação de terceiros para a realização destes trabalhos e que seria
apenas uma questão de se organizar e trabalhar lembrou ainda que nos últimos dias o
Sn. Oscar Tibolla assumiu a Secretaria da Fazenda com o objetivo de conter gastos,
porém, de nada adianta se não parar com tantas contratações, pediu aos colegas
vereadores da situação para que levem esta questão ao Sr. Prefeito e que o mesmo
comece a trabalhar para o município e não apenas para meia dúzia, disse ainda que ira

pedir um espaço na radio para explicar realmente o que esta acontecendo para que todos
fiquem sabendo a situação do município. Vereador Rodrigo disse ser uma falta de
patriotismo não haver nenhuma programação para o dia sete de setembro, lembrou que
durante a campanha política, a atual administração, prometeu que seria reativada a
Banda Municipal e que as Escolas voltariam a fazer a marcha, mas pelo que sabe no Dia
da Independência do Brasil nem se quer foram hasteadas as bandeiras, acredita que tudo
isso seja pela tão falada renovação. Em relação a creche municipal, disse não existir
mais rua em frente a mesma, e que no dia seguinte da última sessão foi cobrado por um
secretario que quem colocou a terra existente naquela rua foi uma empresa particular do
município, disse ser mentira, pois a maioria da terra colocada neste local foi
transportada pelos funcionários da Secretaria de Obras, ordenados pelo secretário e que
agora não adianta por a culpa em outras pessoas. Comentou sobre os jogos realizados no
último sábado no Ginásio Municipal, disse que o Professor Mauricio teve de coordenar
o trabalho sozinho, pois o coordenador de esporte não compareceu ao local, e disse não
saber o motivo, mas acredita que se exista alguma pessoa responsável para isso deveria
ajudar. Quanto à votação dos projetos falam que os vereadores estão atrapalhando o
desenvolvimento do município, frisou que a colega vereadora Adair, em sua retificação,
colocou que os vereadores não teriam nada a ver com o andamento da administração
então se realmente isso fosse verdade não haveria necessidade do Prefeito encaminhar
projetos para votação a esta Casa. Relatou que a vereadora Adair estaria equivocada
quanto ao Projeto nº 042, pois este caro serve para o Atendimento ao Programa do
Centro de Referencia da Assistência Social- CRAS, decorrentes de convênios com a
UNIÃO, onde no art. 4º do projeto diz que as despesas decorrentes da aplicação desta
lei serão atendidas por dotação orçamentárias próprias especificas da Secretaria
Municipal de Saúde, disse que o Governo poderá repassar recursos para os programas,
mas para a coordenação e orientação não, ou este projeto está errado. Fez algumas
colocações ao Projeto nº 045 quanto à cedência da psicóloga para a APAE, nesta tribuna
os vereadores da situação disseram que os vereadores da oposição votaram contra o
projeto, disse ter prova que foram favoráveis ao projeto e a emenda e acredita que
estaria na hora de cada um assumir o que está dizendo e fazendo e não distorcer tanto e
administração esta mais do que na hora de parar e começar a trabalhar, pois máquinas e
funcionários existem e a população precisa ser atendida. Vereador Sedirlei em relação a
indicação nº05 disse ter sido um pedido dos motoqueiros integrantes do Moto Clube,
onde os vereadores se sentem obrigados a fazer esta indicação. Em relação à Secretaria
de Obras gostaria de saber o que foi feito com o caderno de anotações dos pedidos de
serviços, pois os agricultores que dão retorno ao município não estão sendo atendidos,
lembrou que faz seis ou sete meses que solicitou serviços para o Sr. Ivo Dagnese, e esta
chegando a hora do plantio e o mesmo ainda não foi atendido. Vereadora Raquela
relatou que a vereadora Adair como professora desempenha um ótimo papel, e por outro
lado vai até a Tribuna para defender algo que não combina com seu caráter e acaba
defendendo projetos que prejudicam o município, disse ainda a vereadora Adair na sua
primeira fala mencionou que o cargo de orientador social seria para coordenar o PIM, o
que não procede, pois o cargo de orientador social é para outra função, e para coordenar
o PIM provavelmente vira um novo projeto para contratação de um coordenador e não

adianta de nada a vereadora ir a tribuna e tentar distorcer os fatos. Em relação a
contratação de psicóloga não irá se manifestar pois o vereador Rodrigo já esclareceu a
situação. Quanto às perseguições políticas, é de conhecimento que os agricultores e
funcionários de siglas partidárias contrárias ao Prefeito sofrem perseguições, pois não
são feitas estradas, entradas de lavouras o que deixa muito a desejar e nos pensar em
aprovar ou não certos projetos, citou como exemplo a residência do Sr. Bertoldo, o qual
foi encaminhado Pedido de Providencia para que fosse arrumada a ponte que da acesso
a sua residência, diz que já se passam vários meses e ainda não esta solucionado o
problema, frisou que foram licitados valores aproximados de setenta e quatro mil reais
em horas máquinas para fazer serviços para os agricultores e no entanto não foram
atendidos, e mesmo sendo protocolado o pedido por escrito não são feitos os trabalhos.
Em relação aos ônibus doados pelo Governo Federal e Estadual, citou que mesmo com
a chegada destes ônibus novos ainda estariam sendo realizadas rotas com ônibus
terceirizados e assim continua se gastando dinheiro que poderia ser economizado com a
chegada destes novos veículos, e acredita que a vereadora Adair não deveria defender a
permanecia destas linhas de ônibus terceirizadas, pois isso sim geraria economia ao
município. Vereador Gilmar em relação às contas da administração passada que se
falava tanto no concurso público onde foram na rádio tentar difamar, hoje fica
comprovado que não houve nenhum apontamento pelo Tribunal de Contas, em relação
ao Pedido de Informação do transporte escolar, frisou que nos informativos da atual
administração é dito que a pouco orçamento e que está vindo menos dinheiro ao
município, mas com a chegadas destes ônibus poderiam ser dispensados os transportes
terceirizados e utilizar os ônibus novos para realizar estas rotas, assim gerando menos
gastos ao município, lembrou ainda da venda do veiculo Parati no leilão, onde a mesma
poderia estar sendo utilizada pela secretaria de obras, evitando o uso do veiculo Sprinter
que ainda estaria em condições de fazer uma linha de transporte escolar e ainda a
administração tem coragem de ir até a rádio e se defender de seus próprios erros.
Quanto ao Projeto nº043, gostaria de saber se qualquer pessoa que estivesse em seu
lugar de vereador aprovaria este projeto que da total liberdade para um funcionário
qualquer da prefeitura multar alguém sem nenhum tipo de formação, sem amparo
nenhum de uma Lei maior onde possa se direcionar, e quando é solicitado algum
licenciamento por parte de agricultores, dizem que a culpa é dos vereadores que não
aprovam este projeto, o que não é verdade, pois seria apenas a renovação de um
convenio que a Prefeitura tem com o Estado e mencionou que os agricultores deveriam
ter conhecimento do conteúdo deste projeto, para obter uma análise do valor estipulado
para as multas a serem cobradas, pois isso é o que deixa os vereadores indignados.
Quanto à distribuição de telhas feitas pela defesa civil no ano passado disse que na
Linha Borges, três famílias mais necessitadas não receberam os materiais onde suas
moradias ainda se encontram cobertas por lonas e, no entanto, famílias com poder
aquisitivo superior a essas foram contempladas, acredita que primeiramente deveriam
ser atendidas as pessoas com mais necessidades. Em relação ao projeto da instalação de
câmeras de segurança com iniciativa da Mesa Diretora, sendo atendidos os pedidos dos
comerciantes de nossa cidade, onde foram em busca de profissionais desta área para a
elaboração de projetos e os mesmo se deslocaram até o nosso município para prestar

maiores informações a população em reuniões realizadas, disse também ter comentado
com o Prefeito pedindo se poderia elaborar este projeto, e o mesmo teria dito que sim,
mas o Prefeito teria falado no Informativo do Executivo que já teria elaborado um
projeto com a mesma quantidade de câmeras e com um custo bem menor, sendo que nas
reuniões feitas nunca teria mencionado a existência deste projeto portanto desafiou o
Prefeito a apresentar para a população e por em pratica o mesmo. Frisou ainda que o
Prefeito teria dito que os vereadores estariam copiando o plano de governo da atual
administração, mas se estivesse no plano de governo realmente, já estaria mais que na
hora de por em pratica, pois já se passaram quase dois anos de mandato e Câmara
estaria disponibilizando recursos para a implantação deste projeto. Quanto às
colocações do secretario Oscar Tibolla de ter recebido a Secretaria de Obras com as
máquinas no cepo, sendo que em um dos informativos do Executivo teria sido
comentado que uma das patrolas não fornecia condições de trabalho, porém no mesmo
dia à máquina estava trabalhando normalmente, disse haver contradições por parte do
Executivo perante o que é falado na rádio e do que é posto em pratica, acredita que o
secretario Oscar não teria moral para ir à rádio fazer certos comentários em relação a
secretaria de obras pois não deu conta como secretário de obras tendo que mudar se
secretaria, frisou ainda que a administração municipal tenta sempre passar a culpa para
outras pessoas e não assumir os erros cometidos, quanto as colocações da vereadora
Adair onde que os vereadores das oposição seriam mandados por meia dúzia de pessoas,
acha que quem é realmente mandada é a colega vereadora, pois suas atitudes nesta Casa
são totalmente diferentes de suas atitudes como professora. No Espaço de Líder
Vereadora Adair agradeceu os elogios dos colegas vereadores de seu trabalho como
professora e disse que professora ela é em todos os lugares e aqui nesta Casa defende as
coisas que acredita em relação a política nestes que quatro anos que para isso eleita foi,
quanto a retificação da ata comentada pelo vereador Rodrigo disse ter feito a mesma por
ter realmente falado que se perdesse o programa seria por incompetência do município,
porém com outras palavras no final, pois seriam perdidos recursos em função dos
vereadores votarem contra os projetos. Quanto ao projeto da cedência da psicóloga que
o vereador entregou cópia aos colegas, onde que votaram a favor, mas fizeram uma
emenda que não permitia ao município fazer a cedência, e diz que seria o mesmo que ter
votado contra, disse ter votado favorável, e diz saber que o município aumentou o
repasse para a APAE para compensar o que foi feito com a não aprovação do projeto.
Quanto ao orientador social disse que a função dele não seria para coordenar, mas sim
para trabalhar com as famílias de modo a promover o atendimento as famílias, disse
constar na justificativa os recursos que o município irá perder com a não aprovação do
projeto e que isso não importa nada e quando é faladas verdades na rádio as pessoas se
magoam e que seria a primeira pessoa a mandar falar na rádio todas estas questões que
estão nestes projetos votados contra, quanto a questão do município estar afundando diz
não ver desta forma, apesar de ter uma equipe trabalhando para a administração,
fazendo o máximo, trabalhando dia e noite, incansavelmente para o nosso município e
que estariam buscando muitos recursos para um primeiro mandato, e acredita que
estaria muito melhor do que os vereadores da oposição gostariam que estivesse, pois as
coisas estão vindo e acontecendo, sabe que tem ainda muito a ser feito e parabenizou o

Prefeito pela pessoa que ele é e por tudo o que faz para o nosso município, disse ter
falado na ultima sessão e repetiu a questão de quatrocentos a quinhentos mil por ano
que sobrava a mais já seria o suficiente para investir no município e não está sobrando
pois está vindo para esta Casa e acabou devolvendo no ano passado duzentos e poucos
mil apenas os quais antes não foram atendidos. Vereadora Raquela pediu a vereadora
Adair o que estaria acontecendo de novo em nosso município, disse somente ver as
estradas e calçamentos em péssimas condições, a questão de empregos também não, a
segurança foi feito um projeto e o Prefeito disse que os vereadores haviam roubado o
projeto deles, questionou porque o mesmo então não haveria apresentado o seu projeto,
quanto a saúde disse não ter melhorado nada sem contar a falta de atendimento de
vários profissionais e o plantão tão prometido das sete as sete, gostaria que realmente
fossem a radio não fosse somente falado dos projetos reprovados desta sessão, mas
também do projeto para contratação de um dirigente de equipe para secretaria de
agricultura, também do projeto da psicóloga, que por falar em psicóloga disse de já ser
de conhecimento dos vereadores da oposição que seria a pessoa que iria ser contratada,
pois a própria mãe desta pessoa pediu a um vereador que fosse aprovado o projeto pois
seria sua filha quem iria assumir este cargo, sendo uma promessa política e comprovado
que não existe processo seletivo, gostaria também que fosse falado que foi reprovado o
projeto para contratação de professores e motoristas, mas esclarecido o motivo pelo qual
foi reprovado, disse ainda que a maneira que estão usando para divulgar as informações
da administração fica mais feio para o Prefeito e os secretários, pela forma que são
distorcidos os fatos a cada informativo e que a população estaria percebendo o que
realmente esta acontecendo. Vereador Gilmar quanto à psicóloga disse ter sido contra
pelo motivo de que o Prefeito esperou o prazo concurso para encaminhar o projeto a
esta Casa e assim podendo escolher quem ele quisesse, quanto aos projetos falados na
rádio disse que gostaria que fosse falado a verdade e não apenas a parte que diz
interesse a administração, em relação ao Sr. Marcos Oro, disse não ter nada contra sua
pessoa, porém como administrador deixa muito a desejar, quanto a escavadeira
hidráulica onde foram gastos oitenta mil reais com reformas mas pelo que sabe estaria
novamente com vários problemas e com isso questionou como teria sido feita esta
reforma. Não havendo mais quem quisesse se manifestar o Sr. Presidente agradeceu a
presença de todos, convidou para participarem da próxima Sessão que será realizada no
dia vinte e dois de setembro e declarou encerada a Sessão Ordinária.
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