ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2015
Aos nove dias do mês de novembro de dois mil e quinze, reuniu-se no Plenário da
Câmara de Vereadores de David Canabarro, em Sessão Ordinária sob a Presidência do
Vereador Sedirlei Godinho, declarou aberto os trabalhos com a presença de oito
vereadores. Ata da Sessão Ordinária do dia dezenove de outubro de dois mil e quinze
será votada na próxima sessão junto com as retificações da Vereadora Adair conforme
Regimento Interno. Ausência do Vereador Volmir Ticiani, conforme atestado médico
apresentado, aprovado por unanimidade. No Expediente foi feita a leitura do Pedido de
Informação nº017/2015, de autoria dos vereadores Gilmar Moreschi, Raquela Tibolla,
Sedirlei Godinho, Alderico Paludo e Rodrigo Vassoler. O Sr. Presidente encaminhou
para a Comissão de Constituição, justiça e Bem estar social, o veto do Executivo
Municipal à emenda nº001, ao projeto de lei nº033/2015, que dispõe sobre as diretrizes
orçamentárias para o exercício financeiro de 2016, de autoria dos vereadores Gilmar
Moreschi, Raquela Tibolla, Sedirlei Godinho, Alderico Paludo e Rodrigo Vassoler. E
para as duas comissões o projeto de lei nº035/2015, de autoria do Executivo Municipal.
Não havendo inscritos no Grande Expediente e na Comunicação de Líder o Sr.
Presidente passou para a Ordem do Dia com a seguinte matéria: Pedido de Providências
nº27/2015, de autoria dos vereadores Gilmar Moreschi, Raquela Tibolla, Sedirlei
Godinho, Alderico Paludo e Rodrigo Vassoler. Na Discussão da Matéria vereador
Gilmar quanto ao pedido de providências do Sr. Gelson Bandeira é de conhecimento de
todos onde era a estrada anteriormente na outra Administração, ele permitiu que fosse
cortada a terra pela metade para que ficasse viável o trânsito, sendo que as vezes até
caminhões e caretas passam por lá, o Sr. Gelson contribuiu também muito com cascalho
para o município e agora pediu várias vezes que fosse feito o bueiro pelo menos em
troca do que fez, além disso prometeram fechar e emparelhar a cascalheira, mas nada
disso foi feito, disseram para ele que precisaria um projeto ambiental para o serviço
poder ser feito, mas todos podem ver que na foto não tem nenhuma árvore, acredita que
se o serviço dele não possa ser feito, não poderá ser feito em lugar nenhum como foi
feito um bueiro no Rosário para companheiro político que também tinha um córrego de
água e ninguém falou nada, pediu para o Executivo rever essa situação. Não havendo
mais quem quisesse se manifestar o Sr. Presidente passou para a Votação da Matéria:
Pedido de Providências nº027 aprovado por unanimidade. Nos Assuntos Gerais
Vereador Uilian pediu licença devido a compromissos particulares, sendo a mesma
concedida pelo Sr. Presidente. Vereador Rodrigo quanto ao pedido de informação nº017
que diz respeito às mangueiras para colocação da nova rede na Linha Pirolli, já foi
comentado e cobrado muitas vezes, ainda existem algumas famílias com problema, sabe
de uma parte desse material que não tem chegado até o seu destino, sendo que ele foi
adquirido para aquela rede, gostaria que isso fosse esclarecido e divulgado onde o
material foi parar. Disse que não teria ido a votação a ata da última sessão devido aos
pedidos de retificação da colega Adair, acredita que a mesma teria muito mais coisas
para pensar ou realizar para o nosso município devido a situação que se encontra, aos
invés de ficar arrumando letras erradas, ou desculpas para uma ata, sendo a mesma um
resumo de uma sessão. Relatou sobre o orçamento participativo, onde alguns dias atrás

participou junto com o colega Gilmar de uma reunião na Casa da Cultura, sendo
convidadas as comunidades para colocar que não será pago referente a dois mil e
quatorze, prefeito alegou não ter condições devido a arrecadação, gastos, na
oportunidade fizeram uma proposta ao prefeito, ao qual já teve essa proposta em dois
mil e treze e quatorze e agora em dois mil e quinze conversaram e fizeram a proposta,
sendo de conhecimento de todos que o repasse a esta Casa está atrasado em dois meses,
são mais de centos e vinte mil reais, o orçamento participativo das comunidades
também é de cento e vinte mil reais, portanto a proposta teria sido que fosse pego esse
repasse que viria para a Câmara e que fosse feito o pagamento as comunidades,
entende-se que o prefeito quitaria duas dividas com a metade do valor, mas a proposta
não foi aceita porque precisaria desse valor para tentar fechar as contas no final do ano e
no último sábado o prefeito com a maior falsidade, porque ir no programa do
Informativo do município e dizer que com o dinheiro da Câmara poderia ser pago o
orçamento das comunidades, sendo que a proposta foi feita, isso sim é um descaso e é
esse tipo de dialogo que o nosso prefeito quer com os vereadores da oposição, disse ser
uma vergonha porque quem não aceitou a proposta foi ele, mas mesmo assim foi na
rádio falar que poderia ser usado o dinheiro para isso. Outra inverdade colocada pelo
prefeito na rádio foi quanto aos gastos do Gabinete em anos anteriores, onde a média era
de quatrocentos e sessenta mil reais, tem em mãos relatório de quanto foi gasto em dois
mil e nove que foram duzentos e oitenta e dois mil reais, dois mil e dez foram trezentos
e oitenta e três mil reais e nesse ano de dois mil e dez foi adquirido o veículo Vectra
para o gabinete o qual está sendo usado até hoje, dois mil e onze o valor gasto foi de
trezentos e trinta e seis mil reais e dois mil e doze foi de trezentos e quarenta e sete mil
reais dando uma média de trezentos e trinta e sete mil, mas a informação que o prefeito
passou foi de quatrocentos e sessenta mil reais, portanto isso é mentira porque tem as
provas em mãos. Comentou também sobre alguns CC do Executivo que não sabe o que
essas pessoas acham ou se pensam que vão ficar a vida inteira como CC do Executivo,
porque tem o atendimento de alguns com a nossa população que é um desrespeito,
tentando menosprezar as pessoas, desfazer das pessoas que necessitam de uma
informação, trabalho ou de um serviço, CC é cargo de confiança do prefeito,
responsabilidade do prefeito e também estão ganhando como os funcionários para servir
o povo e não para fazer distinção. Vereador Gilmar quanto aos gastos do Prefeito, disse
que ouvir o que ele diz e pegar em mãos as provas reais verá como ele distorce as
coisas, sempre disse que ele é mentiroso e só sabe fazer política de lábia, sendo isso
comprovado como verdade, relatou também quanto aos gastos até dois mil e doze que o
vereador Rodrigo mencionou, dois mil e treze foram quase quatrocentos mil reais e dois
mil e quatorze foram quatrocentos e seis mil reais, disse que não é realmente o que
dizem e questiona o que foi feito com estes valores. Em relação ao Prefeito que fala na
rádio que poderiam ser pagos dois anos do orçamento participativo com a aquisição do
terreno, porém questiona porque ele não aceitou quando os vereadores queriam repassar
esse dinheiro e dessa forma, ideia esta lançada aqui nessa Casa, frente às comunidades,
o que comprova que ele é mentiroso e safado, o que demonstra a distorção dos fatos,
disse que isso vem ao público, mas muitas são as coisas que o povo não sabe. Outra
questão relevante é a do Leilão que saiu às escondidas, disse que quanto mais gente em

um leilão, melhor, foi lançado e visto edital no site da prefeitura às nove horas e
quarenta minutos do dia do leilão, dezenove horas antes, publicado em um jornal de fora
que não possui vínculo nenhum com nosso município, questiona se isso não é
propositalmente feito escondido, se estão certos em fazer isso, disse que quando se faz
um leilão, tem que ser feito o máximo de propaganda possível, ainda pregam a
transparência, dizem ter compromisso com o povo, questiona se este é o compromisso.
Quanto às retificações na ata, disse a vereadora Adair que esta nunca deve ter analisado
os projetos que o Prefeito encaminha a esta Casa possuindo inúmeros erros de palavras
e elaboração. Disse estarem procurando a cedência de um espaço na rádio para justificar
algumas coisas e parece que este espaço não está sendo conseguido, questiona se isso se
faz por medo de questionamentos que possam vir a prejudicá-los. Pede uma atenção
especial ao calçamento nas ruas da cidade, que antigamente era feito em torno de quatro
ruas ou mais por ano, agora foram feitas algumas, parece que diretamente com os
proprietários e nada mais, as da creche haviam de ter sido as primeiras a serem calçadas
não dando prioridade aos interesses individuais de alguns. Vereador Alderico disse que
mesmo sem o vereador Volmir estar presente, lhe cabe algumas respostas referentes à
última sessão, relacionado ao alargamento das estradas na Comunidade de Nossa
Senhora de Fátima, disse que ele pronunciou-se falando besteira, pois abriram uma
estada e ele acha que da maneira pela qual foi aberta está certa, quem passou na estrada
após o trabalho notou que não era daquela forma que havia de ser feito, foram
arrancadas árvores, postas dentro do rio e isso não se faz, destaca não ser contra abrir
estradas e sim a favor. Ao secretário de Obras que no momento não estava presente,
acredita que deva ter criado vergonha na cara, falou a respeito das ruas da cidade que
continuam a botar brita para tapa os buracos da Rua Ernesto Rissatto, sendo que esta
quando chove bastante a correnteza a leva para dentro dos bueiros e causará mais pra
frente o entupimento destes, contudo solicita para que este serviço não seja mais
efetuado desta forma, que sejam concertados e que se pare de falar que a referida rua
está sob-responsabilidade do DAER. A respeito dos ônibus do transporte escolar, sabese que apenas um foi a Passo Fundo fazer a vistoria anual do IMETRO, pede para a
vereadora Adair para que leve ao conhecimento da Secretária de Educação isso, pois se
a polícia pegar estão todos os demais irregulares. Quanto as Olimpíadas Regionais,
disse ter tido a oportunidade de falar com três secretários de educação de municípios
vizinhos e nenhum deles foi procurado em relação a isso, disse que isso é
irresponsabilidade da Secretária de Educação que temos hoje. Em relação à Feira, a qual
comentou na última sessão, questiona se os demais municípios da região não sofrem
crise também , disse que no município de Caseiros saiu uma Feira muito bonita nestes
últimos dias, sendo que este referido município hoje está com recursos sobrando, não
como o nosso, que desde o início do ano de dois mil e treze dizia-se que estavam
gastando dinheiro a toa e hoje percebe-se isso. Quanto ao leilão feito por decreto, pois o
projeto foi reprovado pelos vereadores, disse que o Prefeito quis passar por cima dos
vereadores, porém seu dever é executar e não legislar. Em relação à vereadora Adair ter
dito que as sessões são muito pobres, disse ser ao contrário, pois as sessões são sim
muito ricas, os vereadores vêm os problemas e querem ajudar o Prefeito, disse haver
falta de conteúdo sim, pois não tem projetos para serem discutidos, por exemplo, no dia

de hoje apenas um projeto deu entrada e é para um financiamento de quatro mil reais
para compra de um rolo, será votado com certeza na próxima sessão e sendo prol do
município nunca será contra. A respeito de compra de máquinas, lembrou que o
vereador Volmir falou na última sessão que nunca teve um pátio de maquinas assim,
disse a ele que na administração passada só foi comprada uma retro escavadeira nova, a
qual foi gasto mais do que toda administração até hoje nos três anos do Prefeito atual, o
qual só comprou um tratorzinho para cortar grama no módulo, esta foi à única aquisição
o restante foi tudo ganhado do Governo Federal. Quanto ao turno único no Posto de
Saúde, disse terem sido criticados pelo vice-prefeito esses dias, porém se não fosse
pelos vereadores o turno único no Posto iria continuar e os prejudicados são a
população, os quais ficam sem atendimento e não tem remédios. Citou o caso da
Zaninha, a qual deu um AVC e faz vinte e poucos dias que está em casa, estiveram
várias vezes no Posto para poder conseguir uma profissional para fazer Fisioterapia na
casa dela porque ela precisa e esta só foi uma vez, se passando já mais de vinte dias,
disse que se fosse companheira política do secretário da saúde ele iria todo dia. Outro
caso é a estada do Senhor Nelci Vancini o qual semana passada vários caminhões
tiveram que ser puxados lá, sendo que nunca aconteceu isso anteriormente. Em relação
ao Programa de rádio do último sábado, disse que o vereador Gilmar falou muito bem,
pois todo sábado vai lá Prefeito e vice mentir, sendo que não é por ai o caminho, o
município precisa crescer, é necessário falar a verdade, pois as pessoas cobraram e os
vereadores não tem espaço pra falar, disse não entender porque nosso município esta
desta forma. Vereadora Adair sobre os pedidos de retificação frisou ter feito esses
pedidos em relação a terem mudado na Ata os sentidos das palavras, ou em um texto de
trinta e oito linhas que não foi colocado sobre o que falou, lembrou que o que os
Vereadores da oposição falam está tudo transcrito, acredita que o que falou também
deveria ser transcrito, e se não querem transcrever o texto que foi lido tudo bem, disse
que o texto são onze linhas, mas vinte e sete linhas foram coisas que teria falado e
acredita que isso deveria constar na Ata, pois é o documento oficial da Sessão, onde fica
o registro oficial, disse considerar muito importante a Ata por que é o documento de
uma Sessão, disse ainda que está retificando uma palavra que outra que muda o sentido
do que teria falado, em relação a erros de português lembrou que falou na ultima Sessão
que não está aqui para corrigir, por que não é essa sua função como Vereadora, disse
que teria feito seis pedidos de retificação, e que se fosse olhar teria uns sessenta, mas
destacou apenas as palavras mais importantes, os quais estão aqui para ser avaliado e
votado e se for possível fazer a retificação em relação às Sessões pobres que os
Vereadores, onde os Vereadores só querem ajudar o Prefeito, disse que é bom saber
disso, então agora o posicionamento esteja mudando e vão começar ajudar o Prefeito,
por que até agora disse não ter visto nenhuma atitude de ajuda, então quem sabe
começando por está aprovação do financiamento do BADSUL, que com a aquisição de
um rolo compactador vai ajudar muito o Município, já que o financiamento dos
caminhões foram pagos até julho deste ano, então a partir do ano que vem talvez, o
Prefeito fez avaliação e talvez seja possível pagar este financiamento que não é tão alto,
é até quatrocentos mil, frisou que o rolo custa trezentos e poucos mil, mas tem que ser
feita a licitação e os preços podem mudar então por isso do Projeto no valor de até

quatrocentos mil, talvez não precise ser usado todo o dinheiro, leu um texto que é uma
crônica A Morte é Uma Piada da Marta Medeiros, por que a gente passa pela vida de tal
forma que parece que a gente não vai morrer, disse que estes textos que trás não é
apenas para as outras pessoas refletirem, mas sim para refletir junto com as pessoas
sobre a vida. Desejou a todos uma vida longa cheia de saúde e de boas realizações, disse
que gostaria de se retratar com os funcionários públicos que não os cumprimentou na
ultima Sessão que foi anterior ao dia vinte e oito de outubro, dia do funcionário público,
entendeu a eles seus cumprimentos e agradeceu pelo trabalho realizado em nosso
Município e a todos os funcionários do nosso Município que não são funcionários da
Prefeitura, mas são funcionários públicos também que eles dediquem a sua vida em prol
dos locais públicos, por que é tratando com as pessoas, e passaram em concurso para
isso, disse que gostaria de se redimir com eles e estender seus cumprimentos pela
passagem de seu dia. Vereadora Raquela em relação às colocações do Vereador
Alderico quanto à questão da Senhora Rosangela Varella que teve um AVC e necessita
de atendimento de fisioterapia e tem que ser feito para que possa recuperar o movimento
mais rápido, disse que durante a Sessão entrou em contato com familiares da Rosangela,
para a gente também não ser injusto e pelas informações obtidas teriam feito quatro
seções de fisio, disse que irá se informar com o Secretário para ver como que está
andando isso, por que a gente sabe que não só ela, mas tem outros pacientes do
Município que precisam de fisioterapias de forma continua, que são pacientes que estão
acamados um exemplo é o Emerson Vicenci que todo mundo sabe que sofreu um
acidente, e também é um caso que necessita disso. Quanto aos medicamentos, quando
se refere à falta de medicamento, talvez as pessoas se queixem com a falta de
medicamento, referente aos que tem que ser retirados junto à farmácia popular, por que
medicamentos que são da farmácia básica que eram distribuídos tempo atrás são os
mesmos que estão sendo distribuído hoje, às vezes falta alguns item, mas são raras as
vezes, disse que chegou a faltar antibiótico que é a amoxicilina, o mesmo estava em
falta em vários laboratórios por que faltava o sal para produzir ela, a penicilina mil e
duzentos foi procurado em vários laboratórios, também estava em falta, então o que se
percebe são queixas em relação aos medicamentos que tem que ir buscar na farmácia
popular, farmácia do Bertuzzi junto ao Hospital, quer queira quer não queira isso gera
economia para o Município, disse se fosse gestora, também iria orientar para que
buscasse na farmácia popular, Poe que a mesma é do Governo Federal, pois os
proprietários da farmácia eles recebem do Governo, tendo o incomodo de ter que ir
pegar lá na farmácia, até por que antes era diferente, o medicamento era entregue na
comunidade, entregava medicamento para sessenta dias fazia o teste de HGT, media a
pressão, passava orientações, então pode ser que há queixas nesse sentido. Em relação
às colocações da Vereadora Adair quanto a Ata, disse que a Ata é um resumo da Sessão,
disse que não sabe como ficou em relação ao texto, se foi citado apenas o nome do
Autor, como é um resumo não há a necessidade de que seja colocado na Ata tudo o que
falado. Vereador Sedirlei sobre o leilão onde foi vendido um trator e algum outro
implemento, acredita que esse trator poderia ser muito bem usado para fazer as roçadas
nas estradas com a roçadeira, pois já estamos na época de plantar e faz pelo menos dois
anos que não se vê mais está roçadeira, frisou que as estradas que dão acesso as

lavouras estão trancadas por capoeira, e esse trator poderia fazer isso já que tinha a
concha na frente podia fazer a limpeza das estradas também, mas já que foi vendido
tudo bem, então que seja usado um outro trator, pois os agricultores dependem desses
trabalhos. Quanto às colocações da Vereadora Adair de que teria dito que parece que
agora os Vereadores vão ajudar com a aprovação de financiamento para compra de um
rolo, e o que foi ajudado até agora, falou que de trinta e dois Projetos foi reprovado
apenas dois, disse ainda que foi devolvido dinheiro para o Executivo para o conserto da
rede de água na Linha Pirolli, mais recursos para a aquisição de uma bomba de água
para Comunidade de São Roque, então disse não saber o que estão querendo, e acredita
que estaria na hora do Executivo mudar o discurso, pois o povo não é bobo e está
enxergando. Sobre os programas de rádio disse que as informações estão bem
distorcidas a forma como é repassado às informações, pois quando a população procura
por serviço a desculpa que é dada é que não tem operador e os que foram aprovados
estão a onde, dessa forma disse que é igual à piada “pode abandona desse jeito”. No
Espaço de Líder Vereador Gilmar Quanto ao dinheiro da Câmara que poderia ser feito
tantas coisas, mas pelo que parece o Executivo não faria nada, pois disse ainda que
gostaria que o Prefeito informasse a população quanto ficou de divida do ano passado
para ser pagas este ano, e se este dinheiro da Câmara não seria para pagar dividas ao
invés de ajudar as Comunidades. Quanto às colocações do Vereador Alderico disse que
realmente, apenas com a compra de uma retroescavadeira na Administração passada
foram investidos, mas do que a atual Administração investiu até agora com recursos
próprios. Quanto a Ata acredita que poesias e piadas não são coisas que devem ficar
registradas em Ata, aqui a coisa é séria, frisou que as Sessões já são extensas devido aos
debates, e por isso não precisa se deter a coisas sem fundamentos. Quanto aos
Vereadores ajudar o Executivo, pediu a Vereadora Adair se ela teria anotado quantos
cargos foram aprovados desde o inicio da atual Administração, foi aprovado Projeto do
leilão onde conseguiram duzentos e quarenta mil reais, quantos contratos de
funcionários foram aprovados, e ainda tem coragem de dizer que a Câmara não ajuda o
Executivo, acredita que quem não ajuda é o Prefeito, e todos os membros da atual
Administração os quais estariam implantando discórdia e intriga entre a população.
Quanto à falta de funcionários, acredita que não seria este o problema até por que
funcionários tem, mas precisa de Secretários competente que saiba ordenar e organizar
as funções para cada funcionário. Não havendo mais quem queira se manifestar o
Senhor Presidente Sedirlei Godinho dos Santos agradeceu a presença de todos e
convidou a população para participarem da próxima Sessão que se realizará no dia vinte
e três de Novembro do corrente ano e declarou encerada a Sessão.
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