ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2015
Aos vinte e um dias do mês de dezembro de dois mil e quinze, reuniu-se no Plenário da
Câmara de Vereadores de David Canabarro, em Sessão Ordinária sob a Presidência do
Vereador Alderico Paludo, diante da renúncia coletiva dos membros da Mesa Diretora
de 2015, e conforme disposto no art. 30 do Regimento Interno da Casa, na condição de
Vereador mais idoso, declarou abertos os trabalhos, com a presença de nove senhores
vereadores. Leitura da comunicação de renúncia da Mesa Diretora. Ata da Sessão
Ordinária do dia sete de dezembro de dois mil e quinze aprovada por unanimidade. Ata
da Sessão Extraordinária do dia onze de dezembro de dois mil e quinze aprovada por
unanimidade. No Grande Expediente Vereador Rodrigo falou sobre o montante de
projetos que deram entrada na última sexta-feira e no dia da sessão, onde estes projetos
deveriam ser encaminhados para as comissões para depois ir a votação, mas como
vieram de última hora existem casos que há necessidade que seja votado ainda este ano,
portanto a Câmara votará estes projetos e verá qual a definição que será dada a cada
projeto, apenas destaca por sempre esperarem tudo para a última hora, sabendo que as
datas são definidas desde fevereiro, referiu-se também porque é dito que existe uma
equipe extraordinária, mas pelo que percebe existe muitas falhas e para se ter uma ideia
na data de hoje deu entrada a Lei do Orçamento para o ano de dois mil e dezesseis,
sendo que se não for votado nesta sessão, a partir de primeiro de janeiro não poderá ser
gasto o dinheiro sem ter a Lei Orçamentária, gostaria que os vereadores da situação
explicasse o porque desta demora, sendo projetos que poderiam ter vindo há muito
tempo, então que isso seja revisto. Não havendo inscritos na Comunicação de Líder o
Sr. Presidente passou para a Ordem do Dia com as seguintes matérias: Projeto de Lei
nº041/2015, que altera o parágrafo terceiro do art. 83 da Lei Municipal nº1.241/2005 e
dá outras providências. Projeto de Lei nº043/2015, que define alíquota de ITBI sobre
financiamento do Programa “Minha Casa Minha Vida”, do Governo Federal e dá outras
providências. Projeto de Lei nº044/2015, que autoriza o Executivo Municipal a efetuar
despesas com participação na Copa Basalto de Futebol de Campo – Edição 2015.
Projeto de Lei nº045/2015, que estima a receita e fixa a despesa do município de David
Canabarro para o exercício financeiro de 2016, com emenda nº001, de autoria dos
vereadores Sedirlei Godinho, Raquela Tibolla, Alderico Paludo, Rodrigo Vassoler e
Gilmar Moreschi. Projeto de Lei nº046/2015, que autoriza o Poder Executivo a
prorrogar a vigência de contratos temporários de motoristas, agente de saúde, visitador
do PIM, técnico de enfermagem, operário especializado, operador de máquinas e
vigilante sanitário e dá outras providências, com emenda nº001, de autoria dos
vereadores Sedirlei Godinho, Raquela Tibolla, Alderico Paludo, Rodrigo Vassoler e
Gilmar Moreschi. Projeto de Lei nº047/2015, que concede revisão geral anual na forma
do inciso X, do art. 37 da Constituição Federal ao vencimento dos servidores públicos
do Poder Executivo e dá outras providências. Projeto de Lei nº048/2015, autoriza a
concessão de revisão dos vencimentos dos profissionais do Magistério do município.
Projeto de Lei nº049/2015, que concede abono e dá outras providências. Projeto de Lei
nº 003/2015, que Concede revisão geral anual do vencimento dos Servidores Públicos
da Câmara Municipal de Vereadores de David Canabarro, e dos subsídios dos Agentes

Políticos Municipais, conforme disposto no inciso X, do art. 37 da Constituição Federal
e dá outras providências. Projeto de Decreto Legislativo nº 002/2015, que Regula o
acesso à Informação no âmbito do Poder Legislativo Municipal de David Canabarro –
RS. Projeto de Decreto Legislativo nº 003/2015, que aprova a prestação de contas do
Poder Executivo Municipal de David Canabarro do exercício de 2013. Na Discussão
das Matérias vereadora Adair quanto ao projeto nº043 que define a alíquota de ITBI
sobre o financiamento do Programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal, o
objetivo deste projeto é baixar a alíquota do imposto sobre transmissão de bens imóveis
que hoje é pago dois por cento para zero ponto cinco por cento sobre o valor do
desconto concedido pelo Governo Federal nos financiamento do programa Minha Casa
Minha Vida, ele visa viabilizar aos munícipes a aquisição de imóveis, as pessoas que
tem baixa renda que se enquadram dentro do Minha Casa Minha Vida. Projeto nº044
autoriza o Executivo Municipal a efetuar despesas com participação da copa basalto de
futebol de campo no valor de quatro mil reais, para custear as despesas com inscrição
das equipes das comunidades de São José do Capingui e Nalin, essas duas comunidades
tradicionalmente participam deste campeonato. Projeto nº 045 da LDO, Lei das
Diretrizes Orçamentárias, que estima a receita e fixa a despesas do município de David
Canabarro para exercício financeiro de dois mil e dezesseis, este projeto de Lei tem uma
Emenda que prevê a construção de sede própria para a Câmara de Vereadores de David
Canabarro, disse ser contrária a emenda por ter um espaço que considera adequado no
momento. Projeto nº046 autoriza o Poder Executivo a prorrogar a vigência de contratos
temporários de motoristas, agentes de saúde, visitador do PIN, técnico de enfermagem,
operário especializado, operador de máquinas e vigilante sanitário, todos estes contratos
tem data de vencimento durante o recesso do Legislativo Municipal, tendo uma emenda
para que seja prorrogado dois deles por um ano e os demais até trinta e um do mês doze,
disse ser contrária a emenda, pois não mudaria muita coisa, sendo que o mais tarde
vence em cinco de fevereiro, portanto é favorável ao projeto e conta a emenda. Projeto
nº047 concede revisão geral anual ao vencimento dos servidores públicos do Poder
Executivo Municipal no percentual de dez por cento, este reajuste tem base de calculo
como o IGPM, no período de primeiro de janeiro a trinta e um de dezembro de dois mil
e quinze. Projeto nº048 autoriza a concessão de revisão dos vencimentos dos
profissionais do magistério municipal no percentual de onze com trinta e seis por cento,
sendo o percentual de aumento do piso nacional do magistério, portanto o município
precisa seguir esta Lei maior, fazendo um cálculo em dois mil e dezesseis a despesa
com a folha vai aumentar em aproximadamente seiscentos e cinquenta mil reais, sem
novos contratos, sendo bastante dinheiro, pois a arrecadação não vem aumentando neste
ritmo, a administração até pensou em uma reforma administrativa, mas achou inviável
no momento. Projeto nº049 concede o abono de vinte e cinco reais a ser pago junto a
folha de pagamento, sendo o abono que os funcionários já tem há alguns anos em sua
folha. Projeto de autoria do Legislativo Municipal nº002 que regula o acesso a
informação do âmbito do Poder Legislativo Municipal de David Canabarro, sabe que
teve o apontamento do Tribunal de Contas que o Legislativo Municipal ainda não conta
com este serviço, o Executivo já regularizou esta situação desde dois mil e treze,
portanto nada mais justo que seja regularizado a situação do Legislativo, favorável ao

projeto. Projeto nº003 do Legislativo Municipal concede revisão geral municipal do
vencimento dos servidores públicos da Câmara Municipal de Vereadores no percentual
de dez por cento de acordo com o IGPM no mesmo cálculo do funcionalismo público
do Executivo e o subsídio que é obrigatório em Lei aos agentes políticos que é um
percentual bem baixo em torno de dois por cento, é favorável a este projeto. Projeto de
Decreto do Legislativo nº003/2015 aprova a prestação de contas do Poder Executivo
Municipal de David Canabarro no exercício de 2015, é favorável. Ressaltou ao vereador
Rodrigo já que o mesmo fala em incompetência, que deve ser entregue os projetos
antes, já teria falado que deveria ser entregue tudo até na sexta-feira, mas para lembrar
que o Projeto nº003 de autoria do Legislativo chegou a suas mãos às vinte horas e um
minuto, já havia passado do horário de inicio da sessão e algumas emendas também, o
colega Alderico chegou era dezenove e quarenta e oito, portanto depois do horário das
comissões, sendo assim existem falhas nos dois lados precisando mudar para o ano de
dois mil e dezesseis. Vereador Gilmar quanto ao projeto do Programa Minha Casa
Minha Vida, disse ser um programa bom, beneficia os mais necessitados. Projeto do
Campeonato de futebol sempre foram favoráveis a este tipo de projetos, sendo um
incentivo. Quanto ao orçamento ficou chocado em ver como as coisas acontecem, pois
no ano passado aconteceu da mesma maneira, sendo que se não fosse tomado iniciativa
pelo Legislativo o prefeito iria ficar sem orçamento para o ano, lembrou a vereadora que
as coisas do Legislativo chegam atrasadas devido as do Executivo também chegarem
atrasadas. Quanto à revisão dos servidores é o mínimo que a Lei demanda, podendo até
ser mais, mas isso é difícil. Em relação ao acesso a informação da Câmara de
Vereadores, disse que isso seria Lei de acesso não sendo o mesmo que a Lei de informar
que consta o site, a lei de acesso é obrigatório os agentes políticos informarem, não
sendo a mesma coisa, a única coisa era que a Cittá e a contabilidade não estavam se
entendendo, ficando parado em torno de seis meses, mas foi informado junto com o da
Prefeitura, tendo documentos que comprovam. Quanto a prestação de contas do
prefeito, as contas de gestão vem depois, pois são duas contas diferentes, portanto isso
não comprova que as contas do prefeito estão sendo aprovadas dentro do ano. Vereador
Sedirlei sobre o projeto que define alíquota do ITBI sobre o financiamento do programa
Minha Casa Minha Vida, projeto de extrema importância para as famílias de pouca
renda, disse ser favorável ao projeto. Projeto nº 044 que autoriza o Poder Executivo a
efetuar despesas na participação da Copa Basalto de futebol de campo, é favorável,
acredita que a administração deveria prestar ajudas para os outros esportes que existe no
município como o quadro de laço e MotoCross. Projetos nº046, nº 047, nº048 e nº049
disse ser favorável. Decreto Legislativo nº003 que aprova a prestação de contas do
Executivo é favorável. Sobre a Lei de acesso disse que o Vereador Gilmar teria
colocado muito bem, sendo obrigatório a fazer isso. Vereador Rodrigo quanto ao
projeto que fala sobre o ITBI é apenas para quem se enquadrar nas condições do
programa Minha Casa Minha Vida. Projeto da Copa Basalto disse ser favorável,
também existe erro de digitação neste projeto, mas será aprovado da mesma maneira.
Quanto a Lei de Orçamento, além de esquecer de enviar a Lei é de costume esquecer de
sancionar também e se as emenda chegam tarde é porque os projeto chegam muito mais
tarde, os projetos devem ser lidos para depois saber se precisa emenda ou não. Projeto

nº046 consta a renovação de onze contratos, existe contratos até de pessoas que foi
comentado, feito pedidos que não estariam prestando o serviço da maneira que deveria
ser feito. Projeto nº047 que diz respeito a reposição dos funcionários públicos, não
existe aumento real, apenas reposição salarial conforme o IGPM de dez por cento, disse
ser favorável. Projeto nº 048 sobre a revisão do magistério, sendo onze vírgula trinta e
seis por cento que diz respeito ao piso nacional, tendo direito graças a um plano de
carreira que foi regularizado pelo município, se colocou favorável a este projeto
também. O projeto do abono de vinte e cinco reais que consta junto a folha de
pagamento, este foi mais um que o prefeito tinha esquecido de encaminhar, onde foi
preciso lembra-lo, é favorável a este projeto. Projeto da revisão dos agentes políticos,
dos funcionários desta Casa é favorável. Projeto de decreto Legislativo nº002 que diz
respeito a informação não é como a vereadora disse, pois o portal da transparência é
uma coisa, esse é um decreto que cria o serviço de informação aos cidadão da Câmara
Municipal, sendo que o portal da transparência já existe e está sendo informado tudo
que é gasto, tudo que é feito com os valores que é repassado a esta Casa e este seria um
serviço de informação ao cidadão, onde o mesmo pode acessar e ver mais
detalhadamente e até deixar alguma sugestão. Em relação a aprovação de contas do
governo do Executivo dois mil e treze se colocou favorável. Vereador Alderico quanto
ao projeto nº043 sobre a alíquota do ITBI, projeto da Minha Casa Minha Vida, projeto
importante, mas pediu aos vereadores da situação, qual projeto que existe no município
a respeito de casas populares, pois estamos no final do ano de dois mil e quinze e ainda
não apareceu nenhum projeto de incentivo a isso. Projeto de Lei nº044 da Copa Basalto,
sempre foi a favor desse tipo de projeto, campeonato o qual o pessoal de Paraí organiza,
Linha Nalin terá um time e o CMD outro, mas não entendeu o porquê de dois mil e
quinze, sendo que o campeonato irá iniciar em dois mil e dezesseis. Deram entrada seis
projetos no dia da sessão, e o projeto do orçamento tem o ano todo para ser elaborado,
mas somente na última sessão deu entrada, podendo somente ser feito emenda em cima
da hora e caso contrário não fosse votado o orçamento permaneceria o mesmo deste
ano. Projeto de Lei nº 046 são onze contratações, certas contratações não precisariam
para nosso município, pois são contratações de companheiros políticos. Ressaltou que a
vereadora Adair teria mencionado sobre a reforma, ficou sabendo que seria extinto
alguma secretaria ou secretário para poder economizar, mas até o momento não foi
feito, vários município da região fizeram isso e deu certo, está sobrando recursos para
investir no município. Quanto ao projeto nº047 que concede revisão geral e aumento,
são dez por cento aos funcionários, parece ser um bom aumento, mas quando vamos ao
mercado percebemos como que está a situação hoje, sendo difícil para o município dar
mais que dez por cento de aumento de acordo com as dificuldades que existem, como
também no estado e no país. Projeto nº048 em relação aos profissionais do magistério o
aumento é de onze ponto trinta e seis por cento. Projeto nº049 que concede abono,
gostaria que este abono fosse incorporado ao salário dos funcionários para receber na
hora da aposentadoria. Aos demais projetos se colocou favorável. Não havendo mais
quem quisesse se manifestar o Sr. Presidente passou à Votação das Matérias: Projetos
de Lei nº043 e nº044 aprovados por unanimidade. Emenda nº001 ao Projeto nº045
aprovada por cinco votos favoráveis dos vereadores Gilmar Moreschi, Rodrigo

Vassoler, Sedirlei Godinho, Raquela Tibolla e Alderico Paludo e quatro votos contrários
dos vereadores Uilian Bresolin, Volmir Ticiani, Adair Oliveira e Odinei Benedetti.
Projeto de Lei nº045 aprovado por unanimidade. Emenda nº001 ao Projeto nº046
aprovada por cinco votos favoráveis dos vereadores Gilmar Moreschi, Rodrigo
Vassoler, Sedirlei Godinho, Raquela Tibolla e Alderico Paludo e quatro votos contrários
dos vereadores Uilian Bresolin, Volmir Ticiani, Adair Oliveira e Odinei Benedetti.
Projeto de Lei nº046 aprovado por unanimidade. Projetos de Lei nº047, nº048, nº049 e
nº003 aprovados por unanimidade. Projetos de Decreto legislativo nº002 e nº003
aprovados por unanimidade. A seguir passou-se a Eleição Secreta que elegeu a Mesa
Diretora, a Comissão Representativa e as Comissões Permanentes de Constituição,
Justiça e Bem-Estar Social, e de Orçamento, Finanças e Infra-Estrutura Urbana e Rural,
da Câmara Municipal de Vereadores, para o exercício de 2016, o Sr. Presidente passou
para a Eleição da Mesa Diretora e solicitou que a Secretária distribuísse as cédulas de
votação para cada vereador, após a votação convidou um representante de cada bancada
para a apuração dos votos, ficando a Mesa Diretora eleita e composta pelos vereadores
Rodrigo Vassoler Presidente, inscrito no CPF nº 915.617.280-04, Sedirlei Godinho dos
Santos Vice-Presidente, Raquela Teresinha Tibolla 1ª Secretária e Gilmar Moreschi 2º
Secretário, o Sr. Presidente declarou empossados o Presidente e demais membros da
Mesa Diretora para o exercício de 2016. A Comissão Representativa será composta
conforme o art. 69 do Regimento Interno da Casa, pelo Presidente eleito e pelos líderes
de cada bancada existente na Câmara, portanto, a Comissão Representativa fica
composta pelo Presidente Rodrigo Vassoler, pela líder da bancada do PMDB, Raquela
Tibolla; pelo líder da bancada do PSB, Gilmar Moreschi, pela líder da bancada do PP,
Adair Fornari de Oliveira; pelo líder da bancada do PTB, Volmir Ticiani e pelo líder da
bancada do PPS, Odinei Benedetti, o Sr.Presidente declarou empossados o Presidente e
demais membros eleitos para compor a Comissão Representativa para o exercício de
2016. A seguir passou-se à Eleição da Comissão de Constituição, Justiça e Bem-Estar
Social, que será composta conforme o previsto no Regimento Interno da Casa, por três
membros que entre si elegerão Presidente, Vice-Presidente e Relator, o Sr. Presidente
solicitou a Secretária que fizesse a distribuição das cédulas de votação para cada
Vereador, após a votação convidou um representante de cada Bancada para a apuração
dos votos, ficando a Comissão de Constituição, Justiça e Bem- Estar Social composta
pelos vereadores Raquela Teresinha Tibolla, Gilmar Moreschi e Odinei Benedetti, o Sr.
Presidente declarou empossados os membros da Comissão de Constituição, Justiça e
Bem-Estar Social para o exercício de 2016. Em seguida passou-se a Eleição da
Comissão de Orçamento, Finanças e Infra-Estrutura Urbana e Rural, que será composta
conforme o previsto no Regimento Interno da Casa, por três membros que entre si
elegerão Presidente, Vice-Presidente e Relator, o Sr. Presidente solicitou a Secretária
que distribuísse as cédulas de votação para cada vereador, após a votação convidou um
representante de cada Bancada para a apuração dos votos, ficando a Comissão de
Orçamento, Finanças e Infra-Estrutura Urbana e Rural composta pelos vereadores
Alderico Paludo, Sedirlei Godinho e Uilian Bresolin, o Sr. Presidente declarou
empossados os membros da Comissão de Orçamento, Finanças e Infra-Estrutura Urbana
e Rural para o exercício de 2016. Nos Assuntos Gerais Vereador Gilmar, quanto ao

Projeto de prorrogação dos contratos, disse que foi optado por fazer Emenda a esse
Projeto, numa maneira justa, até por que não se sabe quem vai administrar o Município
em dois mil e dezessete, e se fosse prorrogado por mais um ano conforme o Projeto teria
contratos que iriam vencer em Fevereiro de dois mil e dezessete, por isso acredita que
seria injusto renovar por mais um ano, já os contratos referente à SAMU foi prorrogado
por mais um ano. Em relação ao reajuste dos agentes políticos e funcionários da Câmara
de Vereadores disse ser obrigatório e acompanha o aumento que o Executivo vai
repassar ao funcionalismo publico. Reforçou as colocações do Vereador Alderico em
relação a projetos de casas populares tanto falado em campanha pela atual
administração que iriam fazer casas populares, e hoje o Prefeito fala que sua equipe
administrativa é muito competente, frisou não ter visto empenho algum da atual
administração na busca de projetos nesse sentido, pois acredita que seria uma das coisas
mais necessárias para o Município. Relatou ter reclamações devido a alguns Agentes de
saúde não estar visitando as famílias, e que também alguns agentes nunca participaram
das reuniões que são realizadas junto ao posto de saúde, disse acreditar que o Prefeito
não consegue impor as tarefas aos funcionários ou é por incompetência da
administração. Alertou a população que a iluminação de natal junto a praça possui fios
com tomadas a poucos centímetros do chão onde podem facilmente vir ocasionar algum
acidente com as crianças que brincam neste local. Quanto ao Leilão, tanto falado que
venderam máquinas, disse que gostaria que explicasse o ocorrido com a negociação da
pá carregadeira volvo, disse acreditar que faltou compradores devido aos desfeitos da
atual administração ao falarem que estas máquinas seriam sucatas. Em relação à Creche
Municipal disse que há alguns equipamentos no lactório que falta algum pedaço de cano
para ser instalado para esquentar o mamá das crianças, e não está funcionando já a
algum tempo, frisou que seria no máximo quinze minutos de tempo para alguém instalar
e por em funcionamento, então cadê a competência e o cuidado, cadê os Secretários do
nosso Município, ninguém toma providências, relatou ainda que na Creche existem
varias lâmpadas queimadas que não estão funcionando, pediu ao Executivo para que
seja tomada as devidas providências em relação a isso. Quanto às colocações da
Vereadora Adair em relação a reformas políticas, disse que reforma política seria
extinguir cargos, diminuir despesas, lembrou que no inicio deste mandato os Vereadores
da oposição foram criticados devido a extinção de alguns cargos, questionou a
Vereadora quem estava certo os Vereadores ou a Administração que criticou tanto essas
extinções, disse ainda que sem economia não se faz nada, seja numa família, numa
Prefeitura ou em qualquer governo, se não cuidar do dinheiro e das pressões que vem de
fora da administração não é possível ter controle da situação. Vereador Uilian em
relação as onze renovações de contratos que estão sendo aprovadas por mais um ano,
disse ao Vereador Alderico que teria vergonha em falar que estas renovações seriam
mais despesas para o Município, pois acredita que essas renovações são essencial para o
bom andamento do nosso Município, frisou o que seria do Município sem um visitador
do PIM ou sem um agente de saúde e acredita que poderia ser feita muito mais
contratações pela demanda do Município, quanto as colocações do Vereador Alderico
em economizar, pediu se comprar um terreno no valor de duzentos e quarenta mil reais
seria economizar, ai contratar um operador de máquinas para dar andamento nos

serviços da Secretaria de Obras segundo o Vereador Alderico seria despesas, pediu uma
explicação em relação a renuncia da Mesa diretora, onde foi feita no dia dezoito de
Dezembro, e ontem no encerramento do natal o Prefeito Municipal chamou o Presidente
do Legislativo, onde o Senhor se pronunciou como Presidente, Parabenizou toda a
administração que se envolveu na organização do natal encanta David, desejou um feliz
natal a todos e um prospero dois mil e dezesseis, que Deus ilumine a cada um de nós.
Vereador Rodrigo quanto as informações passadas pela atual Administração de que a
arrecadação diminui a cada ano, lembrou que o próprio Prefeito no ultimo programa do
Executivo disse que houve um aumento de ICMS, graças ao programa nota fiscal
gaucha do Governo do Estado, disse ainda que quem quiser pode acessar o portal da
transparência, pode entrar no portal do tribunal que lá existam os valores que
comprovam que a receita vem subindo desde dois mil e dose, isso é inegável todo
mundo sabe, o Executivo fechará o ano em torno de quinze milhões de reais de
arrecadação, então se questiona por que certos serviços, certas obras que deveriam estar
andando e outras muitas coisas que foram ditas que seriam feitas e até hoje apenas se
espera, quanto as colocações do Vereador Volmir na ultima Sessão, teria dito que a
Administração passada inaugurou a Creche pensando em votos, esclareceu ao colega
Vereador que a Creche Municipal teria sido inaugurada em dezembro de dois mil e
dose, após as eleições, não tendo influencia alguma em votos, a obra foi dada por
encerrada pelo Engenheiro do Município daquela época, apenas faltando a luz trifásica,
disse que a única coisa que a atual administração conseguiu fazer foi deixar quase dois
anos a Creche parada criando capoeira, lembrou que tinha em caixa quase setenta mil
reais para a aquisição dos equipamentos para mobília. Disse que gostaria de saber o por
que, que ao longo desses três anos de Governo o Prefeito nunca mostrou um
demonstrativo de receitas e despesas do Executivo, não divulgou em rádio, em jornal,
nunca usou o informativo para divulgar esse tipo de noticia e informação, pois acredita
que a população merece saber, será que está tentando esconder alguma coisa um saldo
negativo quem sabe. Quanto as colocações do Vereador Uilian referente às contratações
que foram aprovadas hoje que seriam essências, os visitadores principalmente, os
visitadores no qual já havia falado antes e o colega Gilmar também falou que os
mesmos não estão prestando os serviços que deveriam prestar a comunidade, e o colega
Vereador Uilin tem coragem de falar na tribuna que necessitaria de muito mais gente,
frisou que se algumas das pessoas que foram contratadas, exercesse sua função, fizesse
o que deveria ser feito o que é de sua obrigação, com certeza não precisaria contratar
mais gente Vereador Uilian. Quanto ao Senhor Presidente se pronunciar, lembrou que a
Vereadora Adair representou está Casa na elaboração do Plano Municipal de Educação,
sem autorização do Senhor Presidente, e agora o Senhor Presidente Vereador Sedirlei
não pode se manifestar num evento do Município o qual ele foi chamado pelo Senhor
Prefeito, acredita ser muito engraçado isso. Esclareceu para as pessoas que estavam
presente na Sessão que no ano de dois mil e quinze foram votados quarenta e oito
Projetos nesta Casa, quarenta e seis foram aprovados e apenas dois foram reprovados e
ainda é criticado os Vereadores da oposição desde o inicio do mandato pelo que não se
faz para a população, pelo serviço que não se presta, pela estrada que não é consertada,
tudo isso a culpa é dos Vereadores da oposição, disse não ser verdade, pois a prova está

aqui de quarenta e oito, quarenta e seis Projetos foram aprovados, então disse ser
lamentável o que é dito e o que é destorcido. Disse ainda que existe um Decreto numero
sessenta de onze de agosto de dois mil e quinze que determina o turno único em todas as
Secretarias, no artigo primeiro diz suspensão de execução de horas extras exceto ao
absolutamente necessário previamente autorizada pelo Prefeito, disse ter em mãos um
relatório que no mês de setembro foram realizadas quatrocentas e cinquenta horas extras
pagas aos funcionários, no mês de outubro quatrocentos e setenta, no mês de novembro
quinhentas e noventa e sete horas extras pagas, disse ser favorável que os funcionários
que fazem essas horas que os mesmos recebam principalmente na área de saúde, mas
também deixou registrado que o Prefeito usa de mentiras para tentar enganar o povo,
por algo que não consegue e não tem competência pra se fazer. Vereador Volmir quanto
ao leilão, lembrou que os Vereadores da oposição falavam que o preço dos itens era
uma vergonha, seria muito barato, se o preço era barato questionou por que os mesmos
não participaram do leilão, frisou que estas máquinas que foram a leilão são um lixo,
ninguém quer comprar nem pelo preço mínimo, acredita que deveriam ter comprado
máquinas novas, nem que tivessem ficado devendo uma parte, mas pelo menos teriam
máquinas novas. Em relação ao dez por cento de aumento, concorda que seria pouco na
verdade, comparando com o preço dos gêneros alimentícios, fez uma comparação de
quanto foi arrecadado pelo Município em três anos atrás e hoje quanto está sendo
arrecadado, mais que dez por cento disse ter certeza que não veio, por exemplo doze
milhões vezes dez por cento, teria que estar sendo arrecadado quase dezesseis milhões,
isso é apenas para ter uma ideia de como está difícil de administrar o Município, disse
que no mínimo o Município teria que estar recebendo vinte milhões para poder
administrar com folga como em três quatro anos atrás. Quanto às colocações do
Vereador Rodrigo de que dos quarenta e oito, foram aprovados quarenta e seis Projetos,
pediu aos colegas da oposição quantos desses quarenta e seis foram aprovados com
Emenda. Falou também em relação aos gastos com essa Casa, quanto era gasto em dois
mil e doze e quanto está sendo gasto hoje, disse que está diferença é um absurdo,
chegou a quase quinhentos por cento, isso não tem explicação, gastaram mais de
quinhentos mil onde era gasto era gasto duzentos e quarenta, duzentos e cinquenta mil
reais, frisou que isso sim é mau uso do dinheiro público, desejou um feliz natal a todos.
Vereador Sedirlei lembrou aos colegas Vereadores sobre o orçamento do Município
tanto discutido, frisou que no ano passado o Prefeito Municipal não sancionou a Lei,
passou o prazo do Presidente da Câmara e ai como era vice Presidente na época teve
que sancionar a Lei, este ano foi necessário ligar para o Prefeito para lembra-lo caso
contrário ele iria esquecer de novo, acredita que o Prefeito por ser o chefe máximo do
Município deveria ter mais atenção em relação a isso. Quanto as colocações do
Vereador Volmir em relação aos repasses feito para está Casa, frisou que é de direito
dela e não tem nada de ilegal, disse ainda que gostaria que este dinheiro que está sendo
devolvido não fosse apenas para pagar salários e sim que fosse repassado para as
entidades do nosso Município, como por exemplo para o Hospital São José. Pediu para
o responsável pelos banheiro públicos da praça para que fosse feita uma higienização
dos mesmos pois a situação em que estes banheiros se encontram são precárias, e
também pediu ao Secretário de Obras que estava presente para que consertasse os

bueiros estourados na comunidade de São Roque, onde que várias pessoas solicitaram
pelo serviço mas até o momento não foram feito. Quanto as colocações do Vereador
Volmir em relação aos Projetos aprovados e as Emendas, acredita que o Executivo não
tem o que se queixar quanto a isso. Já em relação às colocações do Vereador Uilian
quanto ao pronunciamento no dia de encerramento da semana do natal, disse se o
mesmo teria a intenção de se pronunciar era só ter falado que ele cedia o espaço para o
Vereador. Resaltou que tinha a possibilidade de ser criado um fundo para a construção
da sede própria para Câmara de Vereadores, mas devido a cobrança do Prefeito
Municipal de que não teria dinheiro para pagar o funcionalismo, disse ter aberto mão de
criar esse fundo e achou por bem em repassar este dinheiro ao Executivo, totalizando
até o momento cento e cinquenta e um mil e trezentos reais, disse que tem mais dinheiro
aplicado junto aos bancos, que primeiro teria que fechar o ano para depois ver quanto
sobraria, pediu desculpas para os colegas por algumas atitudes, agradeceu a
administração pelos serviços que solicitou e ainda não foi atendido, desejou a todos um
feliz natal e um prospero ano novo. Vereadora Raquela disse ser favorável a todos os
Projetos e que os colegas falaram bem em relação aos mesmos, em relação as
colocações do Vereador Volmir a respeito dos leilões, disse que o caminhão prancha foi
vendido por sucata para Muliterno e esse caminhão foi vendido já a um bom tempo e ele
está em pleno funcionamento, disse ainda que nas colocações do colega Vereador essas
máquinas são todas sucatas e que não prestam para mais nada, mas pelo que sabe este
caminhão prancha está sendo usado, disse que em seguida iria se informar com o
Vereador Onélio que é de Muliterno para ter certeza disso, então por que não ter
segurado este caminhão aqui, ter feito uma reforma e ele estaria sendo usado até hoje, e
não estaria sendo pago aluguel de uma outra empresa para transportar as máquinas do
Município, disse ainda que não entende por que é feito dessa forma, pois tem veículos
muito bom que estão sendo leiloados e o Senhor sabe disso caso contrario eu quero que
o Vereador venha até está tribuna e diga que seriam sucatas mesmo. A respeito dos
Projetos de quarenta e oito que foram votados, foram aprovados quarenta e seis, sendo
noventa e seis por cento aprovados, alguns com Emenda, como o de hoje que foi feito
uma Emenda, que as onze contratações poderão ficar todo o ano de dois mil e dezesseis,
somente dois que vão se prorrogar até dois mil e dezessete, frisou que as Emendas feitas
era dessa forma, pois os Projetos era prorrogado por um ano podendo ser prorrogado
novamente por igual período, as Emendas feitas eram para prorrogar por um ano
apenas, na verdade não impossibilitava em nada era feita as contratações tudo
direitinho, e quando e quando vencer os contratos seria apenas mandar o Projeto
novamente que a gente vota de novo, mesmo as vezes não concordando com o
funcionário por que não prestam os serviços como deveriam, parabenizou o Vereador
Sedirlei Godinho pelo ótimo trabalho desempenhado neste ultimo ano na frente do
Legislativo Municipal, disse que no inicio do ano tinham um Projeto para a construção
da Casa dos Vereadores, pois como são Poderes separados seria bom ter uma Casa
apenas para os Vereadores, mas diante da má Administração do Executivo e da situação
em que se encontra o Município, foi devolvendo esse dinheiro, ajudando no conserto de
redes de água, já são dois meses que devolve para o Executivo pra pagamento da folha e
do décimo terceiro salário, agradeceu em nome dos funcionários por que se não fosse

este repasse os funcionários iriam ficar sem receber o décimo, e que para o ano que vem
novamente vamos retomar está ideia da construção da Casa do Poder Legislativo, mas
claro tudo no bom senso, até por que se for um ano de muitas dificuldades e crise,
poderá ser repensado em relação a isso, pois o primeiro passo já foi dado que foi a
aquisição do terreno, os próximos passos se não for a nossa gestão que irá fazer que
sejam os próximos Vereadores que vão assumir lá em dois mil e dezessete, pois acredita
ser importante a construção da sede própria dos Vereadores, desejou um feliz natal a
todos, um ano novo cheio de realizações, que no próximo ano aja uma melhor
administração por parte do Executivo Municipal, sem perseguições e sem distinções na
hora de fazer algum trabalho e que sejamos todos mais flexíveis e compreensíveis,
desejou um excelente mandato ao novo presidente Rodrigo Vassoler e os demais
membros que irão assumir a Mesa Diretora dessa Casa no ano que vem. Vereadora
Adair em relação aos atrasos do Executivo disse que não está justificando, mas o que
não se justifica são os atrasos do Legislativo por que o Projeto de Decreto Legislativo
numero 003 que chegou aos Vereadores às vinte horas e um minuto, um minuto após o
horário de inicio da Sessão, ele era para aprovar a prestação de contas do Poder
Executivo, então não precisava ter subido nada antes dele, ele podia ter chegado sexta
feira para agente analisar, isso apenas para esclarecer. Quanto às colocações do
Vereador Rodrigo em dizer que os Professores tem direito ao Piso Nacional graças ao
Plano de Carreira, que bom que a gente tem um Plano de Carreira, mas não é graças a
isso e sim a Lei Federal numero 11.738 de 2008, então se não houvesse essa Lei
Federal, não teria algo que regularizasse, e esse Piso Nacional ele é mínimo, e é uma
pena que não são todos que pagam, como o Estado que não paga este Piso, e mal paga
os salários, quanto o abono ser incorporado ao salário disse ser a favor, por que quando
ele começou a ser pago era para pagar despesas com o banco do Brasil, e hoje ninguém
mais é obrigado a ter conta no banco do Brasil, pode abrir conta em qualquer banco, ter
apenas conta salário para evitar as taxas de manutenção das contas, mas que seja
incorporado por que é um valor que está de defasando, pois vinte e cinco reais hoje em
dia não vale praticamente nada, e ter falado anteriormente em reforma política teria me
expressado mal, pois queria falar reforma administrativa a justificativa do Projeto de Lei
numero 049 que trata do aumento do piso do magistério tem a seguinte frase, a
Administração está analisando a possibilidade de fazer uma reforma Administrativa e
não reforma política, pediu desculpas por ter se expressado errado. Quanto às
contratações que não precisam ser feitas, disse que irá ler, para que as pessoas que
estejam aqui presente saibam que seriam os funcionários Augusto Razera motorista,
Casio Comparim agente de saúde, Deocindo Fochezato motorista, Felipe Canton
motorista, Gesilda De Zorzi motorista da SAMU, Indiara Pelizzaro visitadora do PIM,
Luzimir Tibola visitador do PIM, Marcia Deon técnica em emfermagem, Nilton
Betanim operário especializado, Onelia Bettineli vigilante sanitária e Roberto de Souza
operador de máquinas, disse que não sabe qual desses poderia tirar para diminuir as
despesas, disse que sinceramente não vê qual seria desnecessário para Executivo.
Quanto ao leilão tanto criticado, acha muito engraçado, por que a empresa que comprou
o carregador vai ter que pagar uma multa para o Município por que ela não vai ficar
com o carregador, por que se arrependeu, pois é algo que não vale a pena, então o

caminhão volvo e o carregador volvo, aquelas duas tranqueiras que foram compradas na
ultima administração, acredita que quem comprou deveria ir lá comprar e segurar para
ele por um valor tão baixo igual o que está sendo falado aqui, já que se preocupa com o
que é publico. Quanto às colocações do colega Vereador Sedirlei, disse ter deixado
entristecida, pois hoje estávamos em espírito de natal, mas ele quis humilhar o colega
Uilian, disse que o colega Uilian não fez nada a mais do que pedir um esclarecimento de
quem era o Presidente do Legislativo domingo no dia vinte de Dezembro como a
renuncia foi dia dezoito, então que se manifestasse como membro do Legislativo
enquanto seja eleito um novo Presidente, até por que sempre apoiou a posição do
Presidente se manifestar. Quanto ao dinheiro devolvido da Câmara disse que este
dinheiro não é da Câmara, não é do Presidente nem dos membros que compõe a Mesa
Diretora, o dinheiro é publico, e que nunca se repassou para Câmara todo este dinheiro,
disse que falou para se fazer contas em percentuais quanto os aumentos de custos dessa
Casa e aumentos de custos do Executivo ai a gente pode criticar por que se tem
números, se tem dados, quando se gastava o mínimo com esta Casa, por que ai se
deixava que o Executivo administrasse era uma coisa, agora se gastar setecentos e
poucos mil já é um absurdo por que o dinheiro não é dessa Casa o dinheiro é do povo se
arrecada de impostos que todos nós pagamos então tem que voltar com serviços para o
povo, eu votei favorável ao Projeto de aumento dos salários por que nós temos a
funcionária Célia e ela recebe um salário bem baixo, mas é vergonhoso a gente
aumentar o salário de quem vem aqui para não fazer nada, onde que tem três pessoas e
uma seria mais que o suficiente, mas a gente acaba tendo que votar por que está tudo
junto e a gente também recebe na hora e não tem tempo de fazer Emenda se a gente
quisesse fazer então o máximo que pode se aumentar é igual ao Executivo, mas o
mínimo não é esse, então só para deixar claro, parabenizou a administração pela
belíssima festa de natal desse ano, acredita que ano passado até teve algumas escolhas
inadequadas, que também não concordou, mas esse ano foi muito bem pensado, muito
bem planejado, as coisas aconteceram nos horários previstos, as crianças não precisaram
esperar por muito tempo pelo papai Noel, leu uma mensagem de natal, desejou um feliz
natal e um prospero ano novo a todas as pessoas presentes e a todos os munícipes
canabarrenses. Vereador Alderico em relação às colocações da Vereadora Adair quanto
à reforma Administrativa, disse que ouviu boatos de que haveria uma reforma
administrativa no Município, com isso pediu aos colegas Vereadores da situação que
pensem o que deve ser feito no ano de dois mil e dezesseis, pois o bom gestor sabe que
tem que fazer economia, disse que não viu nenhum empenho do Executivo em cortar
gastos a não ser o Decreto de turno único que inclui a Secretaria de Obras, portanto
nesse período disse que cansou de ver máquinas no turno da tarde fazendo serviços
particulares, e para o colega Sedirlei que faz três anos que está solicitando pelo serviço
não fazem, disse não ser contra as contratações que são necessárias, é contrario a
aquelas que não tem necessidade, como por exemplo os agentes de saúde e os
visitadores do PIM, se sabe que tem alguns visitadores que não estão fazendo o trabalho
como deveriam fazer, frisou que uma má gestão igual a essa nunca tinha visto aqui em
David Canabrro, e que em fevereiro ira se informar para ver quanto negativo fechou as
contas do Município, disse que isso é muito ruim para o Município inviabiliza todo o

andamento e até alguns programas do Município. Quanto à festa do enceramento da
semana do natal disse que no início teve atraso de uma hora e que o pessoal ficou bravo
com isso, não adianta a colega vim até esta tribuna querer defender a Administração a
qualquer custa, pois nós fomos eleitos para defender os direitos do povo, e em relação
ao leilão fizeram as escondidas apenas para favorecer companheiros políticos, venderam
um trator por vinte e cinco mil reais, onde que o trator valia quarenta mil reais, já em
relação às reformas de máquinas disse que faz mais de anos que solicitou um relatório
dos gastos com reforma e até o momento não foi atendido. Pediu aos colegas
Vereadores da situação quantas quadras de calçamento foram feitas em nosso
Município, frisou que as poucas que foram feitas foram os moradores que pagaram. Em
relação ao Módulo Esportivo passou o ano inteiro pedindo e somente agora liberaram
para realizar jogos de futebol, estão demorando mais de um ano para fazer uma reforma
que se tivesse mais empenho por parte de Administração já poderia estar concluída. No
Espaço de Líder Vereador Gilmar em relação à compra do terreno disse ao Vereador
Uilian que já falou varias vezes nesta tribuna, que é um investimento, pois o dinheiro
não sumiu é um patrimônio, e que o dinheiro não foi jogado fora como é feito na atual
Administração pelo Executivo, e quanto à limpeza do terreno quem tem que limpar é a
Prefeitura, pois se limpa terrenos de Vereadores pode fazer a limpeza deste terreno
também. Quanto ao leilão falam tanto que os valores são baixos então por que não
compram, frisou que não necessita de maquinas, pediu ao Vereador Volmir se ele nunca
comprou máquina usada, disse ainda que o colega fala tanto mal do Governo Federam,
mas através dele que conseguiu comprar uma máquina nova, e disse que gostaria de
saber qual dos Vereadores da situação que vai comprar o ônibus velho adquirido pela
atual Administração. Quanto aos gastos dessa Casa tanto criticado pela atual
Administração, lembrou que foram solicitados relatórios dos gastos do Executivo e até o
momento nada foi fornecido. Parabenizou o novo Presidente da Câmara, desejou a ele
sucesso em seu mandato, parabenizou a Vereadora Raquela por ter cedido a Presidência
ao Vereador Rodrigo, desejou a todos um feliz natal e um prospero ano novo e que
tenhamos sucesso na vida muita paz e muitas alegrias. Vereador Volmir em relação às
colocações da Vereadora Raquela quanto ao caminhão prancha, disse que gostaria que
fornecesse a relação de quanto foi gasto na reforma deste caminhão para ver quanto
estaria custando este caminhão hoje, disse que a mesma coisa é o caminhão volvo e o
carregador que está ai, é um lixo e vocês dizem que é novo, por exemplo, o carregador é
vantagem deixar parado por que ele não se paga as peças que é necessário repor, quanto
o caminhão volvo e a mesma coisa quarenta e quatro mil, tem que ser sucata por que
ninguém quer, fez um desafio ao colega Gilmar eu compro a ônibus de setenta e nove
mil e quinhentos e você compra aquele de cento e sessenta e cinco que a administração
passada comprou, pois não adianta vir aqui distorcer as coisas, frisou que com o
dinheiro que tem, essa administração esta fazendo milagres. Vereadora Adair quanto às
colocações do Vereador Alderico de que a atual administração é a pior que o Município
já teve, acredita que depende do ponto de vista de cada um, pois disse que no seu ponto
de vista, teve três piores administrações que durou dose anos, e que agora está sendo
construído um caminho diferente, uma administração que está próxima ao povo, que
está aberta onde qualquer pessoa pode chegar a hora que quiser, disse questionar o

caráter de algumas pessoas, pois não consegue compreender por que pessoas votam
nestas pessoas, por que quando a gente vê a sujeira da política, a gente vê lá em Brasília
e Porto Alegre, a gente não via em David Canabarro, mas agora nestes últimos tempos a
gente está vendo em David Canabarro, por isso questiona pessoas que acumulam cargos
políticos ou que colocam esposas como laranjas, disse ainda que vai continuar
questionando por não concordar com este tipo de atitude. Sobre não terem construído a
sede própria neste ano e terem devolvido o dinheiro, até por que precisa ser devolvido,
talvez seja por que ainda não tenha a escritura do terreno, disse que teve apontamento
do Tribunal de Contas e que ainda está sendo julgado se vai ser escriturado este terreno
ou não, disse que acredita pouco na justiça, pois acha que vai ser escriturado por que no
Brasil infelizmente muitas coisas são distorcidas, mas uma compra de duzentos e
quarenta mil reais com dinheiro publico, com dispensa de licitação se for legal é pelo
menos imoral, disse que já falou isso em um outra oportunidade, é imoral usar tanto
dinheiro publico para se comprar uma coisa sem licitação, pois se tivesse feito licitação
garante que teriam comprado um terreno muito bem localizado, disse ser está sua critica
e daí quem sabe poderia ser devolvido um pouco desse dinheiro para ajudar nesse
momento de crise, que segundo as colocações do colega Gilmar parece que não há
inflação, disse que o povo está vendo o momento de crise que o Pais está passando, o
quanto de funcionários vão passar este final de ano sem emprego, disse que teria que
pensar se isso fosse com a gente se seria bom, frisou que o Pais está passando por um
momento terrível e acredita que não temos que ficar criticando ou elogiando, e sim fazer
alguma coisa, e a nossa parte é economizar o que é publico até por que nós estamos aqui
gestando o que é publico, disse saber que nesta Casa são cinco pessoas que mandam e
quatro pessoas estão aqui para defender opiniões, disse não concordar com a maneira
que está sendo coordenado este trabalho, por que uma inflação de duzentos por cento de
gastos em dois anos não dá para aceitar, por ser muito dinheiro publico que talvez as
pessoas não concordem com a maneira que está sendo gastado, a não ser algumas
pessoas que não são pessoas criticas e sim fanáticas, pois enxergam apenas siglas
partidárias nas faces das pessoas, reforçou seus votos de feliz natal e um feliz ano novo.
Vereador Rodrigo disse que o Vereador Volmir falou algumas coisas que deve pesar na
sua própria consciência, por que o colega veio até está tribuna e mentiu, quando disse
que foi votado contra o Projeto da cedência da Psicóloga, esclareceu que foi feito uma
Emenda para que fosse contratada uma pessoa que era concursada a qual não foi aceita
pela administração e após alguns meses que o concurso venceu foi contratada outra
Psicóloga, ai dizem que não existe promessa política e apadrinhamento, acha isso muito
feio, uma vergonha e não adianta querer vim distorcer as coisas. Disse ao colega Gilmar
que quanto a compra dos ônibus aconselhou que o colega comprasse o ônibus no valor
de cento e sessenta e cinco mil reais e o colega Volmir compra o de setenta e nove mil
reais, ônibus novo que a atual administração comprou, disse ao colega Volmir que ele
irá apenas puxar cavalos com aquele ônibus a partir de dois mil e dezesseis, enquanto o
colega Gilmar poderá utilizar o ônibus mais três anos nas rodovias que não tem
problema nenhum, pois o ônibus pode viajar até dois mil e dezenove sem problema
algum. Quanto a questionamentos com acúmulos de cargos disse a colega Vereadora
Adair que ela foi infeliz em fazer está colocação sabendo que em dois mil e dez, dois

mil e onze ou doze, a Senhora fez uma briga muito feia querendo acumular vantagens
de unidocências, de classe especial, onde a Senhora sabia que não tinha direito, disse
que a Senhora queria tanto que se revoltou por causa disso, daí a Senhora pode
acumular, mas vim aqui e julgar os outros é fácil. Quanto a compra do terreno disse a
colega Adair que foi feito uma tomada de preços de três terrenos e não houve
apontamento nenhum do Tribunal de Contas, acredita que a colega estaria mal
informada e se tiver alguma duvida pode se informar com a Assessora Jurídica da
Câmara que ela irá lhe informar que não houve apontamento da compra do terreno.
Quanto a Projetos que chegam em cima da hora disse a Vereadora Adair que as contas
do Prefeito fazia noventa dias que estava nesta Casa, e se a Senhora tivesse interesse
podia ter passado e analisado, mas a única coisa que veio é para que seja aprovado. Em
relação a contratações, ninguém disse aqui que não precisa das contratações, disse que
já estão distorcendo como sempre o fazem, frisou que a única coisa que foi dito é que se
contrate, mas estas pessoas façam jus ao salário que estão recebendo, e em relação a
Emenda a única coisa que foi mudado é para que alguns contratos terminem em trinta e
um de dois mil e dezesseis, mas foi aprovado as contratações, se chegar naquela data e
precisar encaminha-se novo Projeto, frisou que todas as Emendas que são feitas é nesse
sentido, em relação as Emendas do orçamento se tivesse mandado o que consta na LDO
não seria necessário ter feito Emenda, depois quem não quer um bom relacionamento é
o Legislativo. Em relação ao aumento de salários dos funcionários dessa Casa disse que
a colega Vereadora Adair declarou aqui que só votou favorável por causa da funcionária
Célia, disse que isso sim é apadrinhamento político. Quanto ao leilão fez uma pergunta
quem é que trabalhava com aquele caminhão volvo que virou tranqueira, disse ter
trabalhado com aquele caminhão quando foi comprado e disse que era um caminhão
muito bom, e depois de três quatro anos virou uma tranqueira. Quanto à multa que a
empresa a de pagar ou não, não é por que a máquina é ruim e sim por problema num
cheque que o responsável dessa empresa deixou como garantia, agradeceu aos colegas
Vereadores pela confiança depositada em sua pessoa, agradeceu a colega Raquela, disse
ainda que podem ter certeza que os serviços serão bem planejados, com muita seriedade
e transparência e conta com o apoio de cada um dos Vereadores, desejou um feliz e
abençoado natal e um feliz dois mil e dezesseis a todos. Não havendo mais quem queira
se manifestar o Sr. Presidente Alderico Paludo agradeceu a presença de todos desejou
um feliz natal e um abençoado dois mil e dezesseis e declarou encerrada a Sessão
Ordinária.

Alderico Paludo
Presidente

