ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 11 DE AGOSTO DE 2014
Aos onze dias do mês de agosto 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. Ata da sessão ordinária do dia vinte e um de julho aprovada por
unanimidade. Ata da sessão extraordinária do dia primeiro de agosto aprovada por
unanimidade. O Sr. Presidente encaminhou para as comissões os projetos de lei nº036,
nº037, nº038, nº039 e nº040/2014, de autoria do Executivo Municipal. Não havendo
inscritos no Grande Expediente e na Comunicação de Líder passou-se para a Ordem do
Dia com as seguintes matérias: Projeto de Lei nº032/2014 que denomina ruas do
Loteamento Peccin e dá outras providências. Projeto de Lei nº033/2014 que denomina
ruas do Loteamento Rissato e dá outras providências. Pedido de Providências
nº008/2014 de autoria dos vereadores Gilmar Moreschi, Raquela Tibolla, Alderico
Paludo, Rodrigo Vassoler e Sedirlei Godinho. Moção de Apoio nº003/2014 de autoria
dos vereadores Gilmar Moreschi, Raquela Tibolla, Alderico Paludo, Rodrigo Vassoler e
Sedirlei Godinho. Na Discussão das Matérias vereador Rodrigo falou sobre o projeto
nº032 que denomina ruas do loteamento Peccin, parabenizou o Dr. Renato Peccin pela
organização do loteamento, sendo um exemplo que deve ser seguido por outras pessoas
que estão loteando áreas dentro da nossa cidade, onde foi realizada toda a parte de
infraestrutura, abertura de ruas, canalização de água e esgoto, iluminação e calçamento.
Quanto ao projeto nº033 que também se refere à denominação de ruas no loteamento
Rissato, a denominação da rua Waldir Francisco Rissato, foi através de uma Indicação
dos vereadores da oposição, portanto se colocou favorável aos dois projetos. Vereador
Alderico em relação ao projeto nº032 parabenizou o Dr. Renato pela iniciativa de fazer
o loteamento naquela área, e nesta Sessão está sendo aprovado o projeto para
denominação das ruas, totalizando a seis ruas, usando os nomes dos familiares e do Sr.
Ivan Rodrigues de Lara, onde morou por muito tempo neste município e também da
Sra. Gema Magagnin que foi uma excelente professora, disse ainda que há uns trinta
anos atrás quando veio morar no município, a Sra. Gema era uma pessoa muito atuante
na comunidade, sendo ela quem teve a iniciativa de compor o hino do município, disse
ser favorável ao projeto. Projeto nº033 disse que os vereadores fizeram o pedido e
foram atendidos pelo Sr. Prefeito, assim agradeceu o mesmo por ter encaminhado o
projeto para ser votado nesta Casa, nada mais justo que homenagear o Sr. Waldir, pois
foi quem doou a maior parte da área onde está situada a Rua A, o mesmo aconteceu com
a Rua B que passa a denominar Rua Luiz José Rissato, pelo motivo desta área de terra,
onde existe a rua ter pertencido ao Sr. Luiz. Relatou que em nosso município existem
várias ruas e em outras oportunidades falaram da possibilidade de trocar o nome de
algumas destas ruas, como exemplo a Rua Vacaria, onde não condiz nada para o nosso
município, mas devido à burocracia isso se torna difícil, mas sempre que existirem
projetos desta natureza será favorável. Quanto a Moção de Apoio disse que a Polícia
Civil passa por dificuldades, pois falta pessoas para trabalhar, sendo justo fazer esta

Moção de Apoio para que urgentemente sejam nomeados esses novos funcionários. Não
havendo mais quem quisesse se manifestar o Sr. Presidente passou a Votação das
Matérias: Projetos de Lei nº032 e nº033 aprovados por unanimidade. Pedido de
Providência nº008 aprovado por unanimidade. Moção nº003 aprovada por unanimidade.
Nos Assuntos Gerais vereador Alderico disse que no último sábado ocorreu a final do
campeonato de bochas da TAÇA RS 129, organizado neste ano pelo município de
Ciríaco e novamente a equipe do clube União Canabarrense consagrou campeã,
parabenizou todos os atletas do Clube União Canabarrense pela conquista do
Bicampeonato, falou que estiveram presente na final os prefeitos dos municípios de
David Canabarro, Ciríaco e Casca, logo após os jogos e a entrega do prêmio teve o
jantar de confraternização. Em relação à iluminação pública da cidade, pediu aos
vereadores da situação que entrassem em contato com os responsáveis pela Secretaria
de Obras, pois existem muitas lâmpadas queimadas, citou a rua em frente ao hospital, a
Brigada Militar e principalmente a praça do pórtico, disse ainda que caso o Executivo
não tenha dinheiro para fazer o conserto das lâmpadas no pórtico irá ver a maneira para
adquirir as lâmpadas com o seu próprio dinheiro. Vereador Gilmar quanto ao projeto
nº032 disse que esses loteamentos feitos de forma regular e de acordo com a lei são
importantes para os cofres públicos, pois a prefeitura não terá gastos com calçamento,
rede de água e esgoto e iluminação, parabenizou o Dr. Renato pela organização
correspondente ao loteamento. Referente ao pedido de providência, relatou que na
biblioteca são realizados muitos trabalhos de aula dos alunos de nosso município, os
mesmos procuram por impressão e pesquisas de trabalhos, mas devido o computador já
estar ultrapassado dificulta as condições de uso e por ser a Casa da Cultura é
frequentada por autoridades de outros municípios, assim se tudo funcionar normalmente
ficará melhor para o nosso município. Moção de Apoio para a Policia Civil disse que é
necessário mais policiamento e mais segurança, assim sempre apoiando estas
iniciativas, sendo que foi realizadas reuniões com as entidades para instalações de
câmeras de vigilância e monitoramento em nossa cidade. No Espaço de Líder vereadora
Adair disse que o Dr. Renato realmente está de parabéns pelo trabalho que está
realizando e quanto às ruas do loteamento Rissato, disse que uma foi feita indicação e
outra foi um pedido da família e nada mais justo da pessoa que doa a área de terra ser
reconhecida com o seu nome, assim a família se sente valorizada. Quanto a Moção de
Apoio disse ser favorável, sabe da situação crítica que anda a segurança pública em
nosso Estado, País e até mesmo na nossa cidade, pois estão acontecendo muitas coisas
ruins e o efetivo é pouco que não está dando conta de resolver estas situações. Pedido de
providência disse não saber da situação, mas irá conversar pessoalmente com os
responsáveis, pois acredita que deve ser analisada essa situação, sendo que a educação
precisa ser bem vista e ser valorizada. Agradeceu e parabenizou o Padre Edi pela
iniciativa do jantar do dia dos pais realizado na última sexta feira envolvendo todas as
entidades, indiferente de sigla partidária, para que fossem homenageados os pais e
agradeceu também os alunos do instituto Assis Brasil e da APAE pelas excelentes
apresentações.

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 cinco de agosto e declarou encerada a Sessão Ordinária.
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