ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 14 DE MARÇO DE 2016
Aos quatorze dias do mês de março 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 vinte e nove de fevereiro de dois mil e dezesseis
aprovada por sete votos favoráveis dos vereadores Sedirlei Godinho, Raquela Tibolla,
Alderico Paludo, Gilmar Moreschi, Volmir Ticiani, Uilian Bresolin e Odinei Benedetti e um
voto contrário da vereadora Adair Oliveira. O Sr. Presidente encaminhou para as comissões
o Projeto de Lei nº005/2016 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 as seguintes matérias: Projeto de Lei nº004/2016, que autoriza o Executivo
Municipal a contratar Professor de Ciências e dá outras providências. Projeto de Lei
nº006/2016, que autoriza a contratação de três atendentes de creche em caráter temporário e
emergencial e dá outras providências. Na Discussão das Matérias Vereadora Raquela
quanto ao Projeto nº004 trata da contratação de um professor de ciências é o que consta no
cabeçalho, já no art. 1º autoriza o Poder Executivo para contratar para sete meses um
professor para lecionar português e inglês com carga horária de vinte horas semanais,
acredita que neste projeto tenha ocorrido um erro, não sabendo como iria votar neste
projeto. Projeto nº006 autoriza a contratação de três atendentes de creche, disse ser
favorável porque na creche realmente precisa de bastantes atendentes devido a ter bastantes
crianças e crianças pequenas precisam de mais atenção, sendo necessárias essas
contratações. Vereadora Adair quanto ao projeto nº004 realmente está com erro no
cabeçalho, mas o presidente lhe falou e ela entrou em contato com o assessor jurídico, onde
teria colocado que seria um erro de digitação e isso não tem importância, pois o que conta é
o que consta nos artigos, podendo ser aprovado desta maneira porque o professor precisa ser
habilitado a lecionar português e inglês com carga horária de vinte horas semanais para a
escola Torres Homem de Nossa Senhora de Fátima, a professora que está trabalhando
entrará em licença maternidade. Quanto aos atendentes de creche o número de crianças e os
turnos de atendimento aumentaram, muitas crianças que iam só um turno passaram a
frequentar em dois turnos, então a necessidade de três atendentes, na verdade mais duas
contratações, porque uma terceira é para substituir uma atendente que também entrará em
licença maternidade. Vereador Sedirlei disse ser favorável tanto ao projeto para contratação
do professor, quanto o projeto das contratações de três atendentes para a creche, acredita
haver a necessidade de pessoas para atender as crianças. Vereador Alderico a respeito do
Projeto nº004 disse estar errado, teria ficado quinze dias na Câmara e os vereadores da
situação de modo especial a vereadora Adair não ter visto que este projeto estava errado,
mas está dispondo a votar favorável a este projeto devido a professora entrar em licença e
nada mais justo que contratar outro professor. Projeto nº006 para a criação de cargos, disse
já terem votado o projeto na última sessão e agora seria para a contratação, tendo a
necessidade destas contratações, é importante que não falte professores, tendo como
preocupação de quem será contratado para essas funções, pois consta no projeto que será
feito o processo seletivo, já fazem três anos e dois meses dessa administração e projetos de
contratação eram votados num dia e no dia seguinte as pessoas já eram contratadas, portanto
não estaria acontecendo o processo seletivo, assim como representante do povo se preocupa
com isso, nesta administração é tudo por indicação e promessa política. Vereador Gilmar

quanto a contratação do professor de ciências disse que legalmente não deveria ser votado e
sim voltar até o Executivo para ser corrigido, mas como é de última hora e necessário são
obrigados a votar, caso contrário no dia seguinte já estarão falando que a culpa é dos
vereadores por não terem aprovado, acredita que isso é intencional para desmoralizar os
vereadores, pois em quinze dias era possível muitas pessoas da administração consertarem o
erro. Relatou ser favorável a contratação das atendentes de creche e quanto aos processos
seletivos nunca vê divulgação para processo seletivo, acredita mesmo ser como o vereador
Sedirlei falou, processo prometido e não seletivo. Não havendo mais quem quisesse se
manifestar o Sr. Presidente passou a Votação das Matérias: Projetos de Lei nº004 e
nº006/2016 aprovados por unanimidade. Nos Assuntos Gerais Vereador Alderico pediu aos
vereadores da situação qual teria sido o motivo que levou na última sexta-feira o Executivo
cortar mais de trinta árvores na avenida, árvores verdes e bonitas, apenas quatro ou cinco
estariam secas, e estariam secas porque esses últimos três anos nunca colocaram adubo e
além disso teriam cortado três coqueiros no lado da praça. Ressaltou sobre outro assunto
que teria lhe chamado atenção, onde viu o Pe. Edí passando veneno nas ruas, rua no lado do
salão, rua no lado da canônica e na frente da praça, em contato com ele, o padre teria falado
que se sentia envergonhado com isso, como vereador fica preocupado e ainda existem
vereadores que vão até a tribuna e falam que tem vereador que não faz nada, citou seu
próprio exemplo como trabalha em outro município, onde a vereadora Adair teria dito que
ele seria sem caráter, acredita que a mesma deveria ter um pingo de vergonha, se preocupar
com essa situação e parar de defender essa Administração que está fazendo muitas coisas
erradas, as estradas e entradas para lavouras estão em péssimas condições. Referente ao
leilão, feito as escuras, foi divulgado em jornal de Porto Alegre, sendo que o leilão quanto
mais divulgado, nos meios de comunicação em toda região se torna mais favorável ao
município devido ao valor mais elevado e quanto à criticas feitas à Câmara devido a
separação da mesma, disse que teriam feito em dois mil e treze não sabendo o porque da
continuação das criticas, pois quem teria mandado o ofício foi o Sr. Prefeito que não haveria
funcionários a disposição para fazer pagamentos a esta Casa, portanto os sete por cento é
Lei Federal, podendo ser gasto em todas as Câmara, caso não seja gasto é devolvido ao
Executivo, em seu ano como presidente devolveu cento e cinquenta e um mil reais, mas até
o momento não houve explicação de onde teria sido gasto este dinheiro e muito menos
agradecer. Vereador Gilmar ressaltou que todos devem saber que quando assumem uma
administração pública ou outro órgão é sujeito a criticas, porém vê a administração de
David Canabarro que qualquer critica que for direcionada, é vingativa, diretamente com
palavras ou atos de perseguição, acredita ser o principal fato do município estar afundando,
pois o Executivo seria o primeiro responsável em ajudar o município a crescer sendo o
Poder maior, pensava que com a demissão dos secretários amenizasse isso, mas as pessoas
que estão controlando os serviços estão bem estressadas, acredita que as criticas são
construtivas. Vereadora Adair pronunciou-se perante a falta de decoro por parte do Sr.
Presidente na última sessão, disse que este não está cumprindo a lei, pois quando estão seus
colegas falando o tempo pode ser extrapolado muitos minutos e ele ainda fala que falta um
minuto, disse que quando ela fala especificamente é cortada na hora, sem poder concluir seu
pensamento, destacou ter acontecido isso na última sessão por isso posicionou-se contraria a
ata, pois isso não foi registrado, sendo que não adianta pedir retificação da ata porque é
votada contrária, falou ao Presidente que é vergonha por parte dele não cumprir a lei, pois é
o mínimo a fazer enquanto Presidente desta Casa, tendo que ser justo, usar a igualdade para

o tratamento com todos sem distinções. Quanto ao processo seletivo ser feito ou não, disse
ser de conhecimento de todos que ninguém pode ser contratado em um município sem antes
passar por um processo seletivo, destaca a possibilidade de alguns colegas pensem em como
era antigamente e tenham medo que se faça igual, disse que estes estão sendo feitos e
disponibilizados para quem quiser os ver. Quanto ao leilão às escuras, teve o leilão e estas
máquinas não foram vendidas, questiona porque quem tinha interesse em comprá-las não
adquiriu, talvez porque não valiam mais do que foi vendido, sendo que este não foi feito às
escuras, foi divulgado dentro das formas legais e se da primeira vez que foi posto a venda
não foi vendido é porque estas máquinas não valiam a pena, disse ter sido um caminhão e
uma máquina comprados usados e que deram problema a vida toda, sendo que o valor gasto
em mecânica não compensou os trabalhos prestados, quem acompanhou estes trabalhos
sabe que foi assim, embora seja distorcido nesta Casa. Quanto a separação da Câmara, disse
que o vereador Alderico sabe muito bem o porque, pois não tinham o apoio da Câmara pra
nada, tendo o Prefeito realmente dirigido um ofício à esta Casa pedindo a separação, mas
logo em seguida voltou atrás, frisou que se foram devolvidos duzentos e cinquenta mil no
ano de dois mil e treze que se faça o comparativo do que foi gasto em dois mil e doze,
sendo e poços mil e dois mil e treze quinhentos e poucos mil, em dois mil e quatorze
praticamente não voltou nada, pois foi comprado um terreno, o qual todos sabem como está
tramitando na justiça, reafirma que este terreno será escriturado sim se for de uma forma
legal, porém é imoral pagar duzentos e quarenta mil de um terreno, num lugar que todos
sabem que não vale isso, em um tempo com amplos loteamentos de preços bons e baratos,
sem ter sido feita uma licitação, isso é indignante, disse ser descrente da justiça em se
tratando de política em muitos casos. Disse não mencionar mais o que é gasto por esta Casa,
pois é um absurdo, fez comparativos na última sessão em porcentagem, colocando o quanto
aumentou o orçamento do município me três anos, o qual foi o mínimo perante o quanto
este poder aumentou seus gastos. Quanto ao município antes ser visto com bons olhos, disse
não saber por quem isso não procede hoje também, pois a seu ver tem empresas querendo se
instalar aqui, portanto é um sinal de que esta cidade é vista com bons olhos, pessoas
querendo morar e trabalhar aqui também demonstra isso, porém se há pessoas que não dão
valor ao município só porque não fazem parte da administração, neste caso a questão é
outra, pois as pessoas que estão frente ao município trabalham em prol para que este ande,
mesmo passando por crise, a qual todos estão sentindo. Disse que os comentários do Sr.
Gilmar lhe deixaram perplexa, não conseguiu entender sua mensagem, gostaria que o
mesmo trouxesse exemplos disso, para fazer comparativos das administrações, disse que o
papel de um vereador é transmitir fatos e situações reais e não fofocas. Vereador Volmir em
relação ao processo seletivo reforçou o que a vereadora Adir falou, acredita ser real esta
desconfiança, pois na antiga administração não era feito isso, eram apontados a dedo ou
passados em concurso, porém se no tempo deles isso era feito hoje não mais. Quanto ao
leilão disse estar cansado de dize que máquinas velhas precisam ser vendidas, não adianta
segurar ali estas máquinas, pois só servem para pegar espaço e dar prejuízo à prefeitura,
disse não ser mais como no tempo de superfaturamento de peças, querem hoje trabalhar
com máquinas novas para não se incomodar. Quanto aos gastos da Câmara, não tem como
negar, não entende como eram gastos duzentos e trinta mil reais e hoje quinhentos mil reais,
questiona aonde vai este dinheiro, não sabe como explicar às pessoas que lhe questionam,
gostaria que fossem a rádio esclarecer isso à população. Quanto ao colega Gilmar que diz
nunca ser feito nenhum serviço, diz a ele que muitos são feitos sim tanto favoráveis quanto

contrários, tendo ele se posicionado sempre a favor de todos independente de lado político,
disse a ele ainda que em sua comunidade todos são atendidos, pediu nome de quem não é,
pois todos de uma forma ou de outra forma atendidos. Vereador Sedirlei destacou que o
vereador Volmir expos realmente como ocorrem às coisas de fato pediu a ele para que se
informe com o Prefeito ou Secretário quantas cargas de cascalho que ele mesmo pediu
como vereador e não foi atendido, porém ele como é do mesmo lado consegue. Comentou
que a aproximadamente quinze dias atrás dirigiu-se ao gabinete do prefeito juntamente com
algumas pessoas da Comunidade de São Roque, pois a situação de lá está muito feia, a mais
de um ano se faz necessária a troca de um bueiro o qual está trancado na frente da Igreja,
ouviu de pessoa que isso não foi feito no ano passado porque não havia dinheiro, porém que
se o mesmo, no cargo de presidente, devolvesse o dinheiro este seria feito, porém ao
término do ano devolveu o dinheiro e nada foi feito, sendo este usado para pagar salários.
Discorda dos comentários da vereadora Adair, pois não admite que esta use da Tribuna para
dizer que os vereadores de oposição trabalham contra o município, pois no ano passado
como presidente foram votados quarenta e oito projetos favoráveis dois projetos contrários,
sendo um para nomeação do Posto de Saúde, que após foi realizado na mesma por decreto e
um do meio ambiente que os autoriza para multar os colonos, portanto não admite que seja
dito que os vereadores trabalham contra, pois se assim fosse nenhum projeto seria aprovado
e nem os recursos seriam devolvidos. Solicita para que questionem o responsável quanto a
este problema na Comunidade de São Roque ainda não ter sido resolvido, sendo que era
para ter sido feito logo na próxima quinta-feira e já se passaram duas e nada foi feito ainda.
Vereador Rodrigo mencionou sobre algumas questões que são levantadas nesta Casa de
forma distorcida, quando se fala em projetos, disse que buscam votar todos projetos a favor
mesmo alguns apresentando erros, que se fosse seguida a lei deveria ser votados contra,
porém não estão ali para atrapalhar como diz a vereadora Adair. Quanto ao processo
seletivo, disse ser uma vergonha ouvir vereadores de situação ir a Tribuna e fazer este tipo
de colocação, que os processos seletivos são feitos, pois se sabe que esta professora que vai
ser contratada já esta sabendo que irá ser contratada e realente é ela quem irá trabalhar,
sendo que o projeto foi aprovado hoje e será encaminhado amanhã ao executivo e depois
disso processo seletivo deve ser feito e de maneira legal, sendo publicado em jornal, site do
município, aberto edital, prazo para inscrições, poderem todos os candidatos entregar a
documentação e depois sim ser selecionado e efetuado o contrato, disse que com maior
descaramento os vereadores de situação defendem estas atitudes. Quanto à colocação d
vereador Gilmar referente a perseguições e vingança, a qual a vereadora Adair disse não
saber, questiona em que mundo ela vive, situações encaminhadas para o fórum, delegacia
civil por abuso de poder, perseguição, desrespeito, de mal trato a servidores, até por pessoas
que não são servidores e sim apenas colegas e esta vim afirmar que isto não existe, porém
só em sua cabeça. Diretamente ao Sr. Volmir disse que se verificar em sua comunidade
mesmo verá que existem pessoas, vizinhos e parentes dele mesmo que nesta semana os
encontrou reclamando por ficarem sem maquinários, tendo que buscar por particulares,
disse não conseguir entender o que de fato procede, pois o vereador expõe na Tribuna uma
situação que na verdade é inverídica, solicitou para que se informe bem com as pessoas
antes de falar. Quanto aos leilões, busca deixar claro que foram feitos sem a aprovação
desta Casa, foi aprovado apenas o primeiro leilão realizado em dois mil e treze, o qual foi
arrecadado duzentos e vinte e quatro mil reais, no segundo leilão foram feitas algumas
emendas tirando alguns itens, dali em diante foram realizados mais três leilões sem a

autorização desta Casa Legislativa, além de não possuir a divulgação correta, assim como
também é feito com os processos seletivos, sendo esta a realidade, devia ao mínimo ser
divulgado em jornais, site e no programa Compromisso com o Povo, para que a região toda
soubesse e quem quisesse vir para participar, questiona a vereadora Adair do porque de uma
patrola estar no cepo agora, se foi a administração passada que deixou ou trabalhou até estes
dias e agora foi sucateada. Ao vereador Volmir falou sobre os concursos, disse não ver da
mesma forma que ele, pois todos foram aprovados pelo Tribunal de Contas e nestes
Concursos quem quiser pode chegar ao Executivo e participar, solicitar documentação,
tanto que entrou tanto gente de um lado partidário como de outro. Quanto à separação da
Câmara, o Prefeito de fato se retratou isso ninguém vai negar, mas depois que é feita a
desvinculação o Tribunal de Contas não aceita mais que se volte atrás. Em relação ao
dinheiro e aumento de gastos, até dois mil e doze, toda parte contábil, contadoria era
prestada junto ao Executivo, no momento que foi desvinculado, teve o aumento com
Contador, programas da Cittá para empenhos e pagadoria, além de assessorias, não tendo
porque questionarem tanto. Quanto ao apoio, o Prefeito pediu pra desvincular porque não
tinha o apoio, sendo mentira, não teria o apoio se todos os projetos encaminhados a esta
Casa fossem votados contrários, questiona porque o Prefeito quando assumiu não chamou
os vereadores para uma conversa, apenas perseguição e difamação, sendo os vereadores os
culpados de tudo que de ruim ocorre no município. No Espaço de Líder Vereador Alderico
quanto as colocações dos Vereadores Volmir e Adair em relação ao leilão das maquinas
usadas, pediu aos Vereadores da situação por que, que esta Administração não conseguiram
comprar nem se quer máquinas usadas, se nas Administrações passadas foram compradas
máquinas usadas, e essas máquinas serviu muito nosso Município e ainda estava servindo,
disse não conseguir entender como que os colegas Vereadores da situação defendem tanto
em não comprar máquinas usadas, então, questionou o por que da compra do ônibus usado
que foi adquirido na atual Administração. Quanto às contas aprovadas em dois mil e treze,
no período que foi Presidente desta Casa, disse que foram aprovadas ainda no ano de dois
mil e quatorze pelo Tribunal de Contas. Quanto aos Secretários que foram exonerados pelo
Executivo, disse que muita gente não sabe que essas exonerações custou mais de cem mil
aos cofres públicos, frisou que com esse valor poderia ser pago salário dos mesmos até o
mês de maio, relatou que não é justo ser desperdiçado dinheiro público dessa forma, pois se
com os Secretários já era difícil funcionar imagina sem. Em relação as colocações da
Vereadora Adair em relação a empregos, disse saber que é mais de dois anos que uma
empresa quer se instalar em David Canabarro e necessita de um pequeno terreno para
construir um silo e não foram tomadas providências alguma pela Administração, e agora
tem a empresa COASA de Água Santa se instalando no Município, e está se instalando por
conta, e o Prefeito em seus discursos fala que é méritos da atual Administração isso tudo,
assim como a instalação da empresa Santa Clara. Lembrou ao colega Vereador Volmir que
o Senhor Armindo Batistelo solicitou por diversas vezes serviços de máquinas na época que
estava ampliando o silo, e não foi atendido. Vereador Volmir quanto ao Senhor Armindo
Batistelo pelas colocações do colega Vereador Alderico ele nunca teria ganho nada, disse
que quando ele fez a ampliação do silo teria solicitado uma retroescavadeira para fazer o
valo ao redor do novo tubo a ser instalado, lembrou que a Secretária de Obras na época
estaria trabalhando em turno único, frisou que uma retroescavadeira e um caminhão
trabalharam até as seis horas da tarde, disse que iria perguntar para o senhor Armindo se ele
teria falado isso ou seria o colega que estaria mentindo, em relação ao cascalho disse que

seria mais de duzentas cargas de cascalho, a Prefeito falou que não poderia fornecer todo
este cascalho no qual concorda também por ser muita quantidade, mas mesmo assim dois
caminhões puxaram cascalho durante dois dias e também trabalhou o trator de esteiras para
espalhar o cascalho e ainda o colega vem aqui dizer que não foi feito nada, por isso disse
que quando a gente fala sobre alguma coisa deve primeiro saber do que está falando, por
que é vergonhoso ter que passar por mentiroso. Quanto ao aumento nos gastos da Câmara
frisou que também teria aumentado o numero de funcionários através de promessas
políticas. Sobre as maquinas, pediu ao Vereador Alderico para analisar as máquinas que tem
agora e as que tinham antes, a quantia de tratores que tinha na Secretaria de Agricultura e o
que tem hoje, disse que seria apenas fazer uma comparação ou será que foi tudo a Dilma
que mandou, disse ainda que pelo que sabe o Governo Federal mandou uma
retroescavadeira, motoniveladora, caminhão e os ônibus, e os demais veículos da saúde,
será que foram ganhados todos ou foram adquiridos pela atual Administração. Vereador
Gilmar quanto as colocações do Vereador Volmir em relação a divulgação dos gastos da
Cãmara de Vereadores, esclareceu que foi criado a Lei de Acesso a Informação, então
qualquer pessoa pode consultar esses valores, quanto a isso questionou a Administração
Municipal para que a mesma mostre também onde está sendo gasto o dinheiro público, pois
foi solicitado mas até o momento não tivemos resposta. Quanto às máquinas esclareceu que
quando é falado, se fala em máquinas adquiridas com recursos próprios, e não do que foi
ganhado ou do que veio de Emendas Parlamentares, pois recursos livres é a sobra de valores
referente a economia do dinheiro público do Município, e se agora tem máquinas novas,
pediu como estava as estradas no passado e como está agora, se só agora tem máquinas por
que não arrumam as estradas, disse achar muito estranho tudo isso. Em relação ao
orçamento esclareceu que em dois mil e doze foi de doze milhões e dezenove mil reais, dois
mil e treze doze milhões e seiscentos e cinquenta mil reais, dois mil e quatorze, quatorze
milhões e seiscentos e trinta mil reais, e dois mil e quinze superou os quinze milhões de
reais, controlando o que veio a mais de ano em ano daria mais de seis milhões em relação a
dois mil e doze, disse que tem documentos que comprova isso. Quanto ao apoio da Câmara,
disse que apoiar o Executivo não é simplesmente concordar com tudo o que o Executivo
faz, até por que se fosse dessa forma não precisaria da Câmara de Vereadores e nem
assembleias, pois a função da Câmara é justamente para inibir as atitudes erradas do
Executivo, e quando se fala de perseguições relatou nomes de pessoas que não foram
atendidos, Salete e Arlindo Moreschi na Comunidade de Santo Isidoro, tiveram que ir até o
Promotor para conseguir arrumar a estrada, Senhor José Zauza na Comunidade do Rosário,
disse que não iria citar outros nomes pois tem medo que essas pessoas sejam prosseguidas
no futuro. Disse a Vereadora Adair que a mesma vem aqui com uma sede de vingança,
tentando desviar o foco da atual Administração criando picuinhas, pediu para a Vereadora
para que ela contribuísse um pouco mais com a nossa população e Município. Vereadora
Adair quanto à questão do Processo Licitatório, acredita que as pessoas sabem que existem
Leis e tem que obedecê-las, muito diferente que antigamente que eram feitos concursos e as
pessoas chamadas eram apontadas a dedo, pois se entrou na justiça, mas disse não acreditar
na justiça até por que ainda são legalizadas falcatruas como essas. A questão da Câmara
trabalhar contra ou a favor da Administração, pelo que viu desde o inicio o trabalho dessa
Casa era de negociações, frisou que sinceramente este tipo de política não admite, que a
Administração tem que admitir que tem coisas certas e coisas erradas, acredita que sim até
por que desde o inicio está Administração teve a humildade de admitindo os erros, acha que

são algumas pessoas que se acham as donas da verdade, por que acham que nunca erram e
fazem tudo muito perfeito, o Senhor Presidente em algumas falas se vê que são conversas,
não de comadres mas sim de compadres, as fofocas que se fazem aqui e ali ele traz para
Câmara, mas não são dados nem fatos, causando rivalidades políticas entre as pessoas, e
não é isso que a gente quer para o Município, a gente quer pessoas que trabalhem juntas,
quando se fala em perseguição política que estaria acontecendo agora, disse lembrar muito
bem das perseguições políticas que eram feitas, disse lembrar que uma colega foi convidada
a se exonerar o cargo, mas quando foi solicitado o pedido por escrito ai não exoneraram,
mas ela foi muito perseguida, e mesmo assim não levou para a justiça, disse que incentivou
para que levasse, por que era demais a perseguição que tinha naquele momento. Os leilões
sem divulgação correta, de que forma se foram três leilões e no primeiro as máquinas não
foram vendidas, será que não tiveram a oportunidade das pessoas que achavam que essas
máquinas não valiam tanto para poder compra-las, a questão de quanto se arrecada e de
quanto se arrecadava, disse ter falado na ultima Sessão e voltou a falar que tirou do Portal
do Tribunal de Contas o que aumentou em receita corrente liquida em percentual de dois
mil e dez até dois mil e doze aumentou quarenta ponto quarenta e cinco por cento, de dois
mil e treze a dois mil e quinze aumentou dezoito ponto trinta e oito por cento, não é que não
aumentou, mas as pessoas aqui são todas adultas e deve lembrar como era a inflação de dois
mil e dez a dois mil e doze e como está a inflação hoje, como está sendo gasto essa
diferença que está se arrecadando, em quanto aumentou o repasse para o Hospital São José
somando por ano, disse que poderia trazer os números se alguém quer ver, em quanto
aumentou o repasse para a APAE, os caminhões que a Administração passada comprou,
essa Administração pagou mais que isso por que esses números são antigos e que não tenho
atualizados, que são duzentos e quarenta e nove mil quatrocentos e noventa e sete, a cantina
do Rosário teve que ser devolvido um valor de vinte e um mil duzentos e quarenta e três
reais, calçamento na Fátima sessenta e três mil, no aterro sanitário foram gastos cento e
trinta e um mil quinhentos e quarenta e quatro e muitos outros números, tudo coisas mal
feitas da Administração passada que se fosse ter deixado iria terminar com nosso aterro
sanitário, pois as adequações tiveram que ter sido feitas por que se não tivesse ter sido feitas
iria fechar. Vereador Rodrigo quanto às máquinas já que hoje existem muito mais máquinas
do que existiam em outra época, fez um questionamento por que é tanta gente reclamando
por estrada, entradas de lavouras, escavo, e a situação que está nossa cidade, às ruas dessa
maneira, a limpeza, a infraestrutura, a pintura em cordões e faixas de pedestres, a
iluminação publica precária e existe mais máquinas do que na Administração passada, isso
é o que é dito pelos Vereadores da situação, então se existe máquinas por que os serviços
não estão sendo feitos, por que as estradas do interior do nosso Município estão nessas
situações, até por que todo mundo viu aqui dentro da cidade um ônibus do Município
mesmo andou atolando e tiveram que pegar duas máquinas para poder tirar, num lugar um
pouco perigoso, ônibus que transporta crianças, questionou ainda onde estaria o britador do
Município, disse não saber se foi vendido em algum leilão, ou se está enterrado, até por que
não se vê o britador e não se vê brita, então vir até está tribuna colocar certas situações que
não tem fundamento algum é irrelevante. Quanto a valores disse que todos os Municípios da
região fazem semestralmente um balanço simplificado de receita e despesa e divulgam nos
jornais da nossa região, disse que apenas o Município de David Canabarro não faz isso, o
que será que estão tentando esconder, apenas é dito que a arrecadação diminuiu, mentira,
assim como tantas outras que são ditas aqui nesta tribuna e nos programas de rádio pelo

chefe maior que é o Prefeito Municipal, como existe tantas máquinas, pediu aos Vereadores
da situação que entrem em contato com o Prefeito ou Vice Prefeito pra que tomem alguma
providência quanto à estrada que liga a Comunidade de Nossa Senhora de Fátima a Linha
Frazão, pois segundo relatos dos moradores daquela região está estrada estaria intransitável,
então que leve ao conhecimento da Secretaria de Obras e do Prefeito está situação, até por
que máquinas nós temos, então que seja visto assim como tantos outros trechos que
necessitam de conserto. Não havendo mais quem quisesse se manifestar o Senhor
Presidente Rodrigo Vassoler agradeceu a presença de todos e convidou a população em
geral para participarem da próxima Sessão a realizar-se no dia trinta de Março do corrente
ano às dezenove horas e declarou encerrada a Sessão Ordinária.
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