ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 11 DE JULHO DE 2016
Aos onze dias do mês de julho de dois mil e dezesseis, reuniu-se no Plenário da Câmara de
Vereadores de David Canabarro, em Sessão Ordinária sob a Presidência do Vereador
Rodrigo Vassoler, declarou aberto os trabalhos com a presença de nove vereadores. Ata da
Sessão Ordinária do dia 20 de junho de dois mil e dezesseis aprovada por unanimidade. Ata
da Sessão Extraordinária do dia 05 de julho de dois mil e dezesseis aprovada por
unanimidade. Projeto n°022/2016 Encaminhado para as Comissões. Não havendo inscritos
no Grande Expediente e na Comunicação de Líder o Sr. Presidente passou para a Ordem
do Dia com as seguintes matérias: Projeto de Lei n°017/2016 de autoria do Executivo
Municipal, cria cargo de Agente de Campo no quadro de cargos de provimento efetivo e
autoriza contratação temporária de excepcional interesse público e dá outras providências. Com
emenda de autoria dos vereadores Rodrigo Vassoler, Sedirlei Godinho, Raquela Tibolla,
Alderico Paludo e Gilmar Moreschi. Projeto de Lei n°019/2016 de autoria do Executivo
Municipal, que autoriza o poder Executivo a prorrogar a vigência de contratos temporários e dá
outras providências. Com emenda de autoria dos vereadores Rodrigo Vassoler, Sedirlei
Godinho, Raquela Tibolla, Alderico Paludo e Gilmar Moreschi. Projeto de Lei n°021/2016 de
autoria do Executivo Municipal, que autoriza a contratação temporária de excepcional
interesse público de 01(um) enfermeiro e dá outras providências. Com emenda de autoria dos
vereadores Rodrigo Vassoler, Sedirlei Godinho, Raquela Tibolla, Alderico Paludo e Gilmar
Moreschi. Pedido de Providências n° 007/2016 de autoria dos vereadores Rodrigo Vassoler,
Sedirlei Godinho, Raquela Tibolla, Alderico Paludo e Gilmar Moreschi. Moção de Apoio
n°001/2016 de autoria de todos os vereadores. Na Discussão das Matérias vereadora Adair
em relação ao Projeto n°021 disse ser muito amplo e muito importante, surgiu de uma
necessidade oriunda de uma reunião, a qual possui cópia de ata anexa ao projeto, pois
nos últimos tempos foram encontrados muitos focos do mosquito Aedes aegypti no
município, o projeto cria o cargo de dois agentes de campo com carga horária de
quarenta horas semanais, sendo que precisa ser exonerada a agente de campo que está
trabalhando, porque quando da sua contratação não foi feita da forma que o programa
exige, pois este exige que a contratação seja feita mediante concurso público ou de
prova escrita seletiva, processo simplificado, então a partir disso foi montado este
projeto e a Emenda é para que o contrato seja renovado só até trinta e um de dezembro,
acredita que poderia ser votado pelo prazo de tempo necessário ao combate do
mosquito, é contrária a emenda, pois os agentes de campo contratados através de prova
seletiva poderiam trabalhar por cinco ou dez anos conforme a necessidade do programa
e não apenas alguns meses, frisou ainda que segundo informações, este próximo verão
será um dos mais preocupantes e o nosso município está localizado em um local em que
os terrenos têm bastante banhado, o que aumenta a propagação deste mosquito, por isso
o controle precisa ser acirrado e há necessidade de dois agentes trabalhando, mesmo
porque o Ministério da Saúde determina que municípios com até cinco mil habitantes
sejam dois agentes de campo com quarenta horas semanais, sendo que o nosso
município se enquadra. O Projeto n°019 é para prorrogação de alguns contratos já
existentes que é de Agente Auxiliar, Operário, dois Motoristas SAMU e Operador de
Máquinas, sendo que a emenda também é só para até trinta e um de dezembro, acredita
não ter necessidade, pois depois tem que voltar novamente. Quanto ao Projeto n°021 é

contraria a emenda e favorável ao projeto, este é destinado à contratação de um
enfermeiro padrão para trabalhar no lugar da enfermeira Caroline que pediu licença
interesse e o Programa ESF não pode ficar descoberto com uma enfermeira apenas, por
mais de sessenta dias, o controle interno já tinha feito a denúncia tendo então que ser
suprida esta necessidade para que não se perca recursos. Frisou que para os agentes de
campo o Governo Federal repassa em torno de setecentos e poucos reais para cada
agente, portanto o ônus do município não é tão elevado, a emenda também serve para
diminuir o prazo, pois foi feito para um ano podendo ser prorrogado, ficando só até
trinta e um de dezembro. Em relação ao Pedido de Providências disse que se é
necessário tem que ser feito, portanto é favorável. Quanto a Moção de Apoio n°001 ao
Hospital São José é cem por cento favorável, tanto que assinou, pois acredita que tudo
que vem a somar esforços e que possa ajudar o Hospital precisa ser feito, agradeceu a
todos que estiveram presentes na Audiência Pública, a decisão de se fazer a audiência
foi tomada na última Assembleia do Hospital, tanto de se fazer a manifestação, o “Doe
cem para não ficar sem”, posteriormente será feita uma campanha de sócio contribuinte,
sendo tudo isso para manter nosso hospital que infelizmente precisa destes convênios
para se manter aberto, disse que o aumento do repasse da Prefeitura para o Hospital
aumentou significativamente desde dois mil e doze, quase triplicando o valor, porém ele
não se mantém, portanto não é só dever do município manter, pois está na Constituição
que é ação de direito de todos e dever do estado, então este último também deve fazer a
sua parte. Vereador Gilmar quanto ao Projeto n°017 que cria cargo de agente de campo,
disse não entender o porquê disso, pois acredita que os agentes de saúde fizeram um
bom trabalho, apenas mais um seria suficiente, não sabe se há necessidade mesmo desta
readequação de cargo, frisou que o fato de o Governo repassar é por estas e outras que
está difícil lá também, disse que vem projeto para incentivo só que tem que cuidar para
não gastar sem precisar, pois se a comunidade não pegar junto pode ter dez agentes de
campo que não vai adiantar, é preciso conscientizar as pessoas, não entende também o
porquê nesta época a qual não se prolifera, acha que o nosso município não é tão
banhado. Quanto à renovação de contratos é favorável, porém que seja feita dentro do
mandato do Prefeito. Em relação ao técnico em enfermagem também é favorável, porém
quanto ao funcionamento do ESF até pouco tempo sabe que não estava funcionando
como tinha que funcionar, por isso é preciso que seja revisto. Quanto a Moção de Apoio
ao Hospital também é favorável, acredita que todos tenham que se empenhar, pois hoje
talvez não precisem, mas daqui a pouco precise, sendo que uma ida a Passo Fundo
conforme o caso pode ser fatal, portanto nos casos mais urgentes faz-se necessário,
espera que todos façam sua parte e que o Hospital haja com transparência, para que cada
centavo recebido em doação seja divulgado ou emitido recibo, para que haja confiança
por parte da população. Vereador Alderico em relação ao Projeto n°017 acredita não ser
necessária a contratação de dois agentes, pois acha que em nosso município não há tanto
problema como, por exemplo, em Passo Fundo, em cidades maiores e nas favelas e que
apenas um bastava, mas será aprovado o projeto e é favorável a emenda também.
Quanto ao Projeto n° 019 para prorrogação de contratos e a emenda é favorável a
ambos. Em relação ao Projeto n° 021 para contratação de uma enfermeira, que se faz
necessária por ter saído outra, só solicita que seja feito processo seletivo para a

contratação e que este seja divulgado nos meios de comunicação e jornais não às
escuras como sempre é feito. Quanto ao Pedido de Providencias referente à construção
do muro para o cemitério, disse não ser muito, mas que é necessária a ampliação, como
gesto mínimo de respeito com os entes queridos. Quanto a Moção de Apoio é
totalmente favorável, porém discorda com as colocações da vereadora Adair, onde esta
menciona que o município está fazendo a sua parte, disse já estar cansado de falar que o
município não está fazendo a sua parte, pois se realmente estivesse o hospital não
estaria com dificuldades, tem como exemplo os municípios da região que sempre
repassam recursos em maior quantidade e o nosso município repassa em torno de vinte
mil por mês apenas, frisou ser preocupante a situação e que é de conhecimento de todos
que o estado tem dificuldades, porém esteve em Porto Alegre na última semana e lá
garantiram que em pouco tempo resolveriam este problema. Vereador Rodrigo quanto
ao Projeto nº017 que diz respeito aos agentes de campo, disse que este foi muito
debatido, buscaram informações junto a Coordenadoria Regional de Passo Fundo e o
mesmo apresenta algumas distorções, questionou porque na reunião feita juntamente
com o pessoal da Coordenadoria, os quais pediram a readequação do cargo já existente,
providencia tomadas a carga horária do cargo já existente, cargo criado de vinte e quatro
horas semanais, mais dois cargos aprovados que serão criados, portanto o município
ficará com três cargos, porque o cargo de vinte e quatro horas semanais não foi extinto,
portanto ficará dois cargos de quarenta horas semanais e mais um de vinte e quatro,
questionou porque não foi encaminhado somente para a criação de um cargo e
readequar o cargo já existente, onde a pessoa que já trabalha no cargo é uma pessoa
experiente que há muitos anos vem fazendo esse tipo de trabalho e muito bem feito,
pois conversando com a Nama da Coordenadoria, a qual teria informado que até um mil
imóveis, que é o caso do nosso município, e que não esteja infestado apenas um cargo
quarenta horas seria necessário, quando é falado em economia não sabe se realmente é o
que se pensa ou se é em pagar algum tipo de promessa ou ajeitamento agora antes de
um período eleitoral, deixou registrado que com a aprovação do Projeto nº017 já foi
criado nesses últimos quatro anos vinte e sete cargos com mais dois nessa sessão
somam vinte e nove cargos criados por esta Administração, ressaltou que seja feito
processo seletivo, como havia comentado o vereador Alderico e divulgado para que
mais pessoas possam participar. Projeto nº019 que autoriza a prorrogação da vigência
de contratos, disse ter sido feita emenda para o prazo de até o final do ano, pois a
maioria dos outros projetos é até o final do ano, posiciona-se favorável. Projeto nº021
referente à contratação de enfermeiro também é favorável. Quanto ao Pedido de
Providências referente ao cemitério municipal, em algumas oportunidades, quando o
vereador Gilmar foi Presidente desta Casa, foi conversado com o Sr. Prefeito para que
fosse usado as economias desta Casa e comprada uma área para o cemitério, mas o
prefeito achou que precisaria deste dinheiro para pagar a folha de pagamento, já que não
foi comprada esta área, que seja visto esta questão da terra que desce dos terrenos
vizinhos e invade os jazigos. Quanto a Moção de Apoio disse ser favorável e quem
participou da Audiência Pública pode ver que não é somente o hospital de nosso
município, mas sim muitos hospitais do Rio Grande do Sul que passam por esta
situação, o nosso Estado não está bem financeiramente, acredita que os Deputados estão

engajados nessa luta junto com as demais entidades e lideranças do município, espera
ter um retorno de imediato. Não havendo mais quem quisesse se manifestar o Sr.
Presidente passou a Votação das Matérias: Emenda nº001, ao Projeto de Lei
nº017/2016, aprovada por cinco votos favoráveis dos vereadores Gilmar Moreschi,
Alderico Paludo, Raquela Tibolla, Sedirlei Godinho e Odinei Benedetti e três votos
contrários dos vereadores Uilian Bresolin, Adair Oliveira e Volmir Ticiani. Projeto de
Lei n° 017/2016 aprovado por unanimidade. Emenda nº001, ao Projeto de Lei
nº019/2016, aprovada por cinco votos favoráveis dos vereadores Gilmar Moreschi,
Alderico Paludo, Raquela Tibolla, Sedirlei Godinho e Odinei Benedetti e três votos
contrários dos vereadores Uilian Bresolin, Adair Oliveira e Volmir Ticiani. Projeto de
Lei n° 019/2016 aprovado por unanimidade. Emenda nº001, ao Projeto de Lei
nº021/2016, aprovada por cinco votos favoráveis dos vereadores Gilmar Moreschi,
Alderico Paludo, Raquela Tibolla, Sedirlei Godinho e Odinei Benedetti e três votos
contrários dos vereadores Uilian Bresolin, Adair Oliveira e Volmir Ticiani. Projeto de
Lei n° 021/2016 aprovado por unanimidade. Pedido de providência nº007/2016
aprovado por unanimidade. Moção de Apoio nº001/2016 aprovada por unanimidade.
Nos Assuntos Gerais vereador Alderico comentou sobre o dia trinta de junho e primeiro
de julho, onde ele e mais os vereadores Rodrigo e Gilmar estiveram em Porto Alegre
recebendo as medalhas do Instituto Tiradentes, ele com a medalha de ouro, Rodrigo
medalha de prata e Gilmar medalha de bronze, agradeceu os canabarrenses por mais
uma vez ter dado um voto de apoio a sua pessoa, vários palestrantes estiveram presentes
no seminário, aproveitaram a oportunidade e visitaram a Assembléia tratando sobre a
situação do hospital com os deputados e obtiveram uma boa resposta, sendo que em
poucos dias vai será resolvida a situação do estado repassando o recurso pra os
hospitais. Quanto a Moção feita ao Hospital São José disse ser favorável, porém o
município deve se engajar um pouco mais para não ter problemas futuramente, devido
aos recursos que não são repassados, acumulados em mais de quatrocentos mil reais,
acredita que o município poderia repassar mais recurso para o hospital. Vereador
Gilmar comentou sobre o Instituto Tiradentes, a maneira como é feita esta pesquisa,
onde eles ligam para algumas pessoas, esse Instituto é de Minas Gerais, onde avalia
todos os vereadores de todos os municípios do Brasil por telefone, os quatro anos foi
premiado, se não se engana a Vereadora Adair também já foi premiada, mas somente
neste ano participou, onde aproveitou a oportunidade para ir até a Casa Civil tratar dos
assuntos do Hospital. Frisou serem muito importantes às palestras, principalmente da
legalidade e a formalidade para buscar recursos, inclusive o palestrante Decio Itibere
comentou sobre legalidade e sobre o que faz, agradeceu o povo de David Canabarro por
lembrar-se de seu trabalho, pois os vereadores se esforçam o máximo, sendo deles que
nasce a primeira força do município. Não havendo inscritos na Comunicação de Líder o
Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e convidou a população para participarem
da próxima Sessão no dia 25 de Julho do corrente ano e declarou encerrada a Sessão.
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