ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 23 DE MAIO DE 2016
Aos vinte e três dias do mês de maio 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 nove de maio de dois mil e dezesseis aprovada
por unanimidade. No Expediente foi feita a leitura do Pedido de Informação nº004/2016 de
autoria dos vereadores Gilmar Moreschi, Raquela Tibolla, Rodrigo Vassoler, Alderico
Paludo e Sedirlei Godinho. O Sr. Presidente encaminhou para as comissões o Projeto de Lei
nº017/2016 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 nº015/2016, que autoriza a contratação de 01
(um) Atendente de Creche, em caráter temporário e emergencial e dá outras
providências. Projeto de Lei nº016/2016, que autoriza a contratação de 01 (um) Técnico
de Enfermagem, em caráter temporário e emergencial e dá outras providências. Na
Discussão das Matérias Vereadora Adair quanto ao projeto nº015 para mais um
atendente de creche, devido a aposentadoria de uma professora que trabalhava na escola
Torres Homem de Nossa Senhora de Fátima, colocou-se então um atendente junto a
escola de Educação Infantil na extensão de Chapeuzinho Vermelho junto a escola
Marechal Rondon de Santo Isidoro, portanto faz-se necessário na creche que tenha este
atendente, em regime de trinta horas semanais, o salário de um mil duzentos e vinte e
um reais, padrão sete, sem os descontos não sendo um valor líquido, disse ser essencial
essa contratação por isso, caso contrário não precisaria no momento. Projeto nº016 em
virtude da aposentadoria é necessário um técnico em enfermagem junto a unidade de
saúde, porque a técnica de enfermagem Inês se aposentou e abriu esta vaga, portanto se
faz necessário a contratação de um técnico em enfermagem, em regime de quarenta
horas semanais junto ao centro de saúde de nosso município. Vereador Sedirlei quanto
aos projetos a vereadora Adair teria colocado o porquê da contratação da atendente de
creche, disse ser favorável ao mesmo. Quanto ao técnico de enfermagem, quarenta
horas semanais, com salário de um mil trezentos e trinta e seis com dezoito centavos, se
colocou favorável. Vereador Alderico frisou que estaria aprovando novamente projetos
de contratação, projeto os quais tem fundamento, pois são duas pessoas que se
aposentaram, sendo a favor da contratação de funcionários para cumprir com as
demandas do município, onde em outras oportunidades foram aprovados projetos de
contratação sem necessidade, enfim, há tempo estariam discutindo sobre como é feito o
processo seletivo simplificado, sabe que já ocorreu de aprovarem projetos nesta Casa
em um dia e no outro dia a pessoa já estar trabalhando, portanto gostaria que a
Administração fizesse o processo seletivo como deve ser feito de forma correta e não
indicado a dedo. Não havendo mais quem quisesse se manifestar o Sr. Presidente passou
a Votação das Matérias: Projetos de Lei nº015 e nº016/2016 aprovados por
unanimidade. Nos Assuntos Gerais Vereador Sedirlei quanto ao Pedido de Informação
pediu porque não teria sido feito a roçada em outros anos, há dois anos os agricultores
estavam sofrendo com isso, pois dificultava a trafegabilidade das máquinas por causa
dos matos aos redores. Frisou que na sessão passada quanto a um dos agentes de saúde,

mencionado pelo vereador Volmir, o qual gostaria de saber qual era a família que não
seria visitada, disse que realmente este agente teria ido pegar a assinatura de um
morador somente depois de feito o pedido de informação. Vereador Alderico comentou
sobre a semana do cinquentenário do município de David Canabarro, disse ser uma data
muito importante, porém fica sentido em ver os outros municípios da região fazendo
feiras e o nosso município somente algumas jantas, como o jantar do leite, disse ter
visto vários erros neste jantar como a premiação para os produtores de leite, o qual não
teve neste ano, pediu aos vereadores da situação porque seria feito o jantar do leite
sendo que não tem incentivo aos produtores, não constando vinte produtores presentes
no jantar, lembrou da bebida do jantar, o qual em nosso município existe um depósito
de bebida, o dono paga impostos, mas mesmo assim foi pego bebida de outro
município, a qual a mesma estava vencida, novamente mencionou que alguns
produtores de leite acabaram vendendo as vacas por o município não levar cascalho em
suas propriedades. A respeito do Pedido de Informação nº004 referente à roçadeira,
tantas vezes foi cobrado nesta Casa, não sabendo onde estava esta roçadeira, tinha
funcionários e tratores porque não foi feito a roçada nas beiras das estradas, disse que
teria cobrado muito sobre o cascalhamento das estradas, portanto agora nesses últimos
dias cascalharam em torno de quatro quilômetros, sendo isso que os produtores que
moram no interior necessitam, na noite anterior mais uma vez máquinas da prefeitura
estavam puxando caminhão nas estradas, gostaria que os vereadores da situação
informassem onde ocorreu isso. Parabenizou a todos os munícipes pelo cinquentenário
do município. Vereador Rodrigo sobre o projeto nº015 para a contratação de um
atendente de creche, como justificativa a professora Inês se aposentou, a qual lecionava
na comunidade da Fátima, sendo retirada uma professora de Santo Isidoro e esse
atendente de creche irá auxiliar em Santo Isidoro, disse não ser contrário a este projeto,
porém é mencionado que tudo é feito de maneira correta, sendo isso desvio de função,
porque atendente de creche trabalha na creche e creche municipal tem somente uma, a
extensão de chapeuzinho vermelho em Santo Isidoro não é creche, portanto deveria ser
uma monitora, um caso que deve ser pensado, pois pode sobrar para o próprio
município, até um próprio apontamento do Tribunal de Contas pelo desvio de função
desse funcionário. Sobre o Projeto nº016 que fala sobre a técnica de enfermagem disse
também ser favorável, a técnica Inês Tasca se aposentou por isso da necessidade de
substituição, mas que nos dois projetos sejam feito o processo seletivo com o devido
edital, a divulgação, para dar oportunidade para mais pessoas e não como em outras
ocasiões que o projeto estava ainda em tramitação e a pessoa já saberia que seria
chamado. Sobre o Pedido de Informação nº004 que diz respeito a roçadeira, está bem
declarado pra que se pretende usar a máquina pública, porque tudo o que foi falado e
pedido na Tribuna sobre a situação das roçadas do nosso município e durante dois anos
ou mais nada foi feito, quando a atual administração assumiu estava a roçadeira
acoplada no trator em funcionamento, pediu porque todo esse tempo os agricultores
sofreram esperando as roçadas das entradas, muitos enroscando máquinas, plantadeiras,
trator, mas agora de repente a roçadeira começou a trabalhar, disse ser muito bom que
isso estaria acontecendo, a única coisa que não pode se entender porque ficou todo esse
tempo parada e porque quando mencionado da mesma era dito que estaria quebrada,

sabe que não foi isso que aconteceu, isso seria falta de consideração com a população
que paga os impostos e contribui com o município. Ressaltou sobre a ocorrência em
Santa Lúcia quanto ao cascalho que foi colocado no anoitecer sem ser sinalizado,
ocorreu dois acidentes, pediu quem irá arcar com as despesas, será o município que irá
pagar as despesas dos veículos e quanto às pessoas que estavam no acidente vão ser
chamadas para uma conversa. Quanto à festa do leite, disse ter sido uma festa muito
bonita, apenas registrou que ao invés de ser tudo tão chique, seria melhor incentivar o
agricultor em sua propriedade, o agricultor que deixou de produzir por não ter uma
entrada descente, onde o leiteiro possa chegar todo dia sem ter que o trator puxar esse
caminhão, o agricultor que pediu várias vezes cargas de cascalho para colocar aos
redores do galpão, o agricultor que pediu por uma carga de brita. Pediu aos colegas
vereadores da situação, onde todos sabem do ocorrido em Nossa senhora de Fátima
quando do incêndio da casa do Sr. Orlando Rigotti, o qual entrou em contato com o
município pedindo auxilio de uma carga de brita para iniciar a obra, não sabendo qual
motivo até o momento não obteve resposta e para o município uma carga de brita são
trezentos reais, já que o britador do município não funciona, não sendo um valor
elevado e essa família merece uma atenção especial nesse momento. Parabenizou o
nosso município pelo cinquentenário, a todos os canabarrenses desde o primeiro
morador da comissão de emancipação a todos os que passaram pelo Executivo pelo
Legislativo, mas principalmente a comunidade que sempre trabalhou e não mediu
esforços para que nosso município crescesse e se desenvolvesse cada vez mais. No
Espaço de Líder Vereadora Adair comentou sobre o cinquentenário de David
Canabarro, frisou estar orgulhosa de fazer parte dessa Casa neste ano que o nosso
Município está completando cinquenta anos de emancipação política administrativa,
parabenizou a todos os que se envolveram nos eventos, que pensaram na melhor
maneira de homenagear o Município neste momento de crise e de dificuldade, que bom
se tivesse sido com mais glamour, seria bom se pudesse ter realizado uma feira, mas
infelizmente não foi possível, parabenizou o nosso Município, disse que, com certeza as
pessoas que participaram da organização pensaram no melhor que podia se fazer,
agradeceu a bela homenagem que foi feita a todos os Vereadores, Prefeitos e Vice
Prefeitos que de uma forma ou outra contribuíram para o desenvolvimento de nosso
Município, evento esse realizado na Casa da Cultura, frisou que foi um evento muito
bonito e importante, disse que algumas pessoas não compareceram, mas as que lá
estavam se sentiram valorizadas, e acredita ser importante e que sejam lembradas no
futuro como parte da historia do nosso Município. Mencionou também em relação à
festa do leite, dizendo que quando ela foi pensada, foi pensado de uma maneira, a
engrandecer nossos agricultores, mostrando de quantas maneiras o leite é aproveitado,
frisou que é muito debatido nesta Casa quanto a falta de cascalho nas entradas das
propriedades, disse saber que o Executivo está fazendo o melhor para que seja atendido
a todos os munícipes ligados a esse setor, frisou que o nosso Município é bem grande,
então realmente as vezes demora um pouco, mas que bom se pudesse ser atendidos na
hora a todos, que seria o objetivo como Vereadora e da Administração também,
aproveitou a oportunidade para convidar a todos para participarem da programação no
próximo sábado junto ao modulo esportivo Guilherme Oro, onde a APAE estará

fazendo a feijoada para o almoço, disse que é muito importante prestigiar este momento,
pois assim também estará ajudando a APAE do nosso Município, parabenizou a todos
os moradores de David Canabarro e a todas as pessoas que fizeram e fazem parte da
historia desse Município, disse ainda que enquanto tem algumas pessoas que sentem
vergonha de ser de David Canabarro, ao contrario dessas pessoas disse que sente muito
orgulho de ser de David Canabarro, é o lugar onde nasceu e pretende morar até o fim de
seus dias. Vereador Alderico disse a Vereadora Adair que cada um deveria cuidar da
sua parte, e que ela não é mais que ninguém para julgar as pessoas, pediu para a
Vereadora que fosse visitar as famílias que ela visitou durante a campanha para ver a
situação que está às estradas no interior do nosso município, acredita que as pessoas
deveriam ter vergonha na cara antes de falar certas coisas nesta tribuna, disse que
participou do jantar do leite e uma coisa que chamou a atenção é a estado que se
encontra os banheiros do Ginásio Municipal, quanto a Casa da Cultura relatou que esta
administração não consegue nem fazer a manutenção dos equipamentos de som
instalados na Casa da Cultura, tendo assim que contratar alguém para fazer isso,
questionou também por que teria faltado mais da metade das pessoas homenageadas.
Reforçou o pedido feito pelo colega Rodrigo, disse que todos sabem as dificuldades que
a família do Senhor Orlando Rigotti esta enfrentando, disse que o mesmo veio pedir
umas cargas de brita junto a Prefeitura e o Poder Público até o momento não teve
iniciativa nenhuma, resaltou que em relação a este caso o Poder Público deveria ser o
primeiro a tomar alguma providência, pediu aos Vereadores da situação que levassem
isso ao conhecimento do Executivo e que seja feito alguma coisa, pois através da
Assistência Social podem-se conseguir muitas coisas em relação a este caso. Vereador
Volmir disse que tudo o que a atual Administração faz é criticado, pois foi feita uma
festa bonita como o jantar do leite, ai criticam que falta cascalho nas entradas das
propriedades, é feita uma homenagem aos políticos que atuaram em nosso Município,
mostrando como começou David Canabarro e como está hoje, onde cada um fez sua
parte para o crescimento de David Canabarro ai a critica é referente aos equipamentos
de som da Casa da Cultura. Em relação as estradas do interior do Município disse ter
ouvido relatos de algumas pessoas que as estradas nunca tiveram em boas condições
como estão hoje, e ainda os colegas Vereadores da oposição insistem em dizer que estão
ruins. Em relação ao agente de saúde disse que como imaginava seria apenas por
questão política, pediu ao colega Sedirlei se o agente teria pegado as assinaturas nos
últimos quinze dias ou foi antes da Sessão, pois o agente teria dito que visitou todas as
casas. Quanto às colocações do colega Gilmar na ultima Sessão, onde o mesmo teria
dito que de dois mil e dez para cá teria aumentado apenas o óleo, frisou que em dois mil
e dez teria comprado um trator e que hoje este trator estaria custando trinta e poucos mil
a mais que em dois mil e dez, o mesmo acontece com a colheitadeira que hoje está
custando noventa e dois mil a mais de quando comprou, o mesmo acontece com a
Administração publica se lá em dois mil e dez ou dois mil e doze recebia um milhão
hoje teria que receber dois milhões, disse ainda que se esta Administração tivesse todo o
dinheiro que tinha nas outras Administrações entraria pra história, disse ainda que a
única coisa que não aumentou foi aqueles pintos que ele vendia na Secretaria de
Agricultura. Vereador Gilmar, quanto às colocações do Vereador Volmir, disse que os

pintos em dois mil e doze quando saiu da Secretaria eram vendidos por dois reais e
cinquenta centavos, e que agora, que foi repassado para o companheiro político da atual
Administração vender estão custando cinco reais, disse ao Vereador Volmir que é muito
feio vir até esta Tribuna mentir descaradamente como o colega faz. Quanto ao Agente
de Saúde disse que o Senhor Arlindo Cinelli fez cirurgia a mais de três meses, pediu
para o colega perguntar nas famílias da Comunidade de São Pelegrino quantas vezes por
ano recebem a vizita desse Agente. Em relação à festa do leite frisou que é bonito fazer
festa e acredita que tem que ser feito festa, mais em primeiro lugar tem que fornecer
incentivo aos agricultores ao invés de se gastar tanto em festa. Quanto às reuniões do
Orçamento Participativo, apenas citou um exemplo, onde é colocado que a atual
Administração estaria dando incentivo a fruticultura, mostrando uma plantação de
amoras na propriedade do Senhor Armindo Girardi, disse ter ficado indignado pois
gostaria de saber qual incentivo o Executivo teria dado ao Senhor Armindo. Quanto às
estradas do Município disse que o colega Vereador Volmir teve que rebocar duas ou três
vezes caminhões em sua comunidade por as estradas não terem condições, e ainda
insiste em dizer que as estradas nunca tiveram tão boas quanto agora. Ainda em relação
às reuniões do orçamento participativo, relatou que é colocado, que no final seria aberto
um espaço para questionamentos, mas quando chega ao final o Prefeito começa a falar e
não deixa a oportunidade para as pessoas fazerem as perguntas, acredita que é apenas
politicagem, disse que quer ver se realmente ele vai deixar os recursos em caixa para
pagar o orçamento no ano que vem como ele está prometendo. Vereador Rodrigo
quanto à festa do leite disse que em momento algum colocou que não deveria ser feita o
jantar, mas sim que fosse feito de acordo com a realidade e que todos nós aqui neste
Plenário sabemos que existem vários produtores que estão precisando de cascalho nas
entradas de propriedade e aos arredores dos galpões, frisou que o colega Vereador sabe
do caso ali na Comunidade de Santa Lucia que o produtor parou de produzir por falta de
condições de acesso em sua propriedade. Pediu ao colega Volmir por onde ele estaria
andando para dizer que as estradas nunca tiveram nas condições que estão hoje, disse
que agora começaram a roçar as beiras de estradas nas comunidades de Nossa Senhora
da Salete e São Roque, frisou que a parte de roçada esta ficando boa, agora o colega
dizer que as estradas estão boas, então a Senhor deve estar andando de gaiola ou de
moto de trilha, pois acredita que o colega Vereador deveria enxergar o que é realmente,
disse que falam tanto que conseguiram varias máquinas, então questionou o colega
Vereador por que, que até agora não foi feito nada, e que agora tá parecendo que
começa a seguir um ritmo de trabalho mais acelerado, será que é pelo motivo de ser ano
eleitoral de tentar enganar o povo novamente. Quanto ao Agente de Saúde disse que
depois da ultima Sessão juntamente com os Vereadores Sedirlei e Gilmar foram
conversar com o pessoal que faz parte da área e muita gente lhe desmentiu colega
Vereador Volmir, quando o Senhor veio aqui e disse que tem as planilhas assinadas e
relatórios, muitas pessoas estão revoltadas pois tem famílias que faz quase um ano que
estão sem a visita, e quanto aos relatorias disse que, quem tem que trazer os relatórios
até esta Casa seria o próprio Agente ou o Executivo em resposta ao Pedido de
Informação que foi encaminhado, frisou que estaria na hora de ver o que realmente é,
assumindo o que está errado e colocar as coisas para funcionar. O Senhor Presidente

Rodrigo Vassoler fez um convite aos Vereadores para participarem de um Seminário de
Atualização em Gestão Pública que vai ser realizado no dia dez de Junho no Centro de
Eventos da UPF, não havendo quem quisesse se manifestar agradeceu a presença de
todos e convidou para participarem da próxima Sessão no dia seis de Junho do corrente
ano as dezenove horas e declarou encerrada a Sessão.
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