ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 24 DE AGOSTO DE 2015
Aos vinte e quatro dias do mês de agosto de dois mil e quinze, reuniu-se no Plenário da
Câmara de Vereadores de David Canabarro, em Sessão Ordinária sob a Presidência do
Vereador Sedirlei Godinho, declarou aberto os trabalhos com a presença de nove
vereadores. Ata da Sessão Ordinária do dia dez de agosto de dois mil e quinze aprovada
por sete votos favoráveis e um voto contrário da vereadora Adair Oliveira. 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 nº030/2015, que dispõe sobre
autorização do Poder Público receber em doação, bens, serviços e valores para viabilizar
a implantação de sistema de vídeomonitoramento em vias públicas do município e dá
outras providências. Projeto de Lei nº031/2015, que regula a instalação, operação,
tratamento de imagens, dados e informações produzidas a partir do programa de
videomonitoramento em David Canabarro e dá outras providências. Pedidos de
Providências nº022 e nº023/2015, de autoria dos vereadores Gilmar Moreschi, Raquela
Tibolla, Sedirlei Godinho, Rodrigo Vassoler e Alderico Paludo. Na Discussão das
Matérias Vereadora Adair quanto ao projeto nº030 que vem para autorizar o Poder
Público a receber doação de bens, serviços e valores para a implantação de sistema de
vídeomonitoramento em vias públicas do município, foram adquiridas com recursos
obtidos através do Convênio firmado com o fórum judicial três câmeras nas entradas
das cidades e uma adquirida pelo Município, podendo receber essas outras três câmeras,
assim a prefeitura poderá administrar e fazer a manutenção das mesmas, sendo o projeto
somente para regularizar isso. O projeto nº031 autoriza a regulação, instalação,
operação do tratamento de imagens, dados e informações produzidas a partir do
programa de videomonitoramento em David Canabarro, sendo que a Sede do Batalhão
da Brigada Militar é o local da recepção das imagens e dados do sistema de
monitoramento, com a autorização para regularizar isso e serem colocadas as placas
“você está sendo filmado” como exemplo, para que as imagens possam ser usadas
judicialmente, sabe que se forem filmadas ou gravadas sem autorização não pode ser
usadas judicialmente, assim com esse projeto a Brigada também poderá usar
judicialmente. Quanto aos pedidos de providências disse que não iria se manifestar, pois
não teria conhecimento sobre os mesmos, sendo que sobre o pedido do passeio estaria
difícil de caminhar devido a chuva dos últimos dias, mas é favorável aos dois pedidos.
Vereador Gilmar quanto ao projeto de regulação para o monitoramento das câmeras
disse ser a favor, porém seria um projeto que os vereadores teriam em mente muito
tempo antes que isso que acontecesse no município e nada mais certo do que fazer com
que a Brigada possa usufruir imagens para serem aplicadas nos processos ou até para
cuidar da cidade, apesar não saber o que pode ser retirado das câmeras, por não serem
de boa qualidade, mas ajudará e quanto a doação é possível perceber que não foi o
prefeito que doou o dinheiro para instalar, assim tendo que fazer como doação para ser
da prefeitura. Quanto ao pedido de providência na beira do asfalto para o pessoal
caminhar deve-se ter uma manutenção quase que mensal, pois a chuva leva terra, nasce
matos, assim tomadas as providências periodicamente. Em relação à área verde sobre o
esgoto a céu aberto, disse ser inadmissível, tem fotos que comprova isso, caso isso não

for feito e entrar em contato com o Promotor, o mesmo mandará fazer na hora, enquanto
isso máquinas da prefeitura ficam limpando e levando terra em roças cobrindo pedras.
Vereador Rodrigo quanto aos projetos nº030 e nº031 disse terem sido bem colocados
pelos colegas vereadores, a doação das câmeras de vigilância, a sala de monitoramento
e a regulamentação, a única coisa que lamenta, é o que o realmente o Vereador Gilmar
colocou, que tinha um projeto com investimento de setenta a oitenta mil reias, para sete
câmeras e mais sala de monitoramento e sabendo mais do valor que teria vindo do
fórum, o município hoje poderia estar com muito mais cobertura de câmeras de
videomonitoramento, mas é favorável aos projetos. Em relação ao pedido de
providência nº022 ir até a Tribuna e falar que não tem conhecimento, disse ficar sem
palavras sobre o que significa isso, pois uma pessoa que é vereadora, pública e mora na
cidade e não ter conhecimento de uma saída do município, onde já havia falado na
Tribuna duas ou três vezes, fez o pedido diretamente ao secretário e é falado que é feito
pedido de providências para encher papel, espera que agora com o pedido seja
resolvido, caso contrário vai ser tomado providências numa estância maior. Quanto ao
pedido nº023 sobre a área verde, disse ser uma questão de saúde pública, mas é falado
que se pensa na comunidade, melhorou na saúde, é feito mutirão de limpeza no
município por causa do mosquito, e ainda tem esgoto a céu aberto no ano de dois mil e
quinze, espera que este problema também seja resolvido. Vereador Alderico quanto aos
projetos nº030 e nº031, disse serem quatro câmeras instaladas no município, três doadas
e uma adquirida pelo município, a qual não se sabe o valor, disse aos colegas vereadores
que o município de Muliterno instalou cinco câmeras, sendo o município um terço do
nosso município, não sabe qual o motivo do nosso município instalar somente quatro
câmeras, mas isso não cabe aos vereadores e sim é problema do Executivo, porém é
favorável aos dois projetos. A respeito do pedido de providências nº022, várias vezes
foi solicitado e não foram atendidos, portanto nada mais justo de fazer agora o pedido e
também os vereadores da situação podem levar ao Executivo isso, disse ficar admirado,
pois no início compraram cinco mil metros de brita, brita papel, pois até hoje não foi
vista esta brita nas estradas. Vereador Sedirlei quanto aos projetos disse ser favorável
aos dois. Sobre os pedidos de providências em relação à área verde, há três ou quatro
meses foi aberto a vala, sendo que as pessoas para atravessar para o outro lado
precisam passar por cima de uma tábua, inclusive pessoas idosas, espera que esse
problema seja resolvido logo, moradores do local já haviam procurado várias vezes e
não foram atendidos, assim procuraram os vereadores para que os mesmos ajudassem,
caso não for resolvido serão tomadas outras atitudes. Não havendo mais quem quisesse
se manifestar o Sr. Presidente passou para à Votação das Matérias: Projetos nº030 e
nº031/2015 aprovados por unanimidade. Pedidos de Providências nº022 e nº 023/2015
aprovados por unanimidade. Nos Assuntos Gerais vereador Gilmar quanto as câmeras
de monitoramento, na época o esboço do projeto era de noventa e sete mil reais para
sete câmeras com sala de videomonitoramento na Brigada, com cabo de fibra ótica e
não por sinal satélite, onde o cabo mais caro custava em torno de sessenta mil, agora
existe quatro câmera na cidade que custou sessenta mil reais, sem cabo de fibra ótica,
sendo que qualquer pessoa pode se informar sobre o projeto e ver qual seria mais viável,
contudo na época seria aberto a mão de comprar o terreno para ser investido o dinheiro

nesse projeto, mas o prefeito não aceitou. Quanto ao turno único, todos sabem que na
secretaria de obras é viável, gera economia, mas agora para outras secretarias,
principalmente na secretaria da saúde, já foi feito em outras Administrações quinze dias
antes de fechar o ano, agora foi feito na metade do ano o turno único na saúde, isso não
é admissível, pois não gera economicidade, e sim funcionário, CCs, que estariam
fazendo pressão para ter meio dia livre, resaltou novamente ser inadmissível isso,
perante a terem prometido que o atendimento no posto de saúde seria das sete horas as
dezenove horas da noite, resultando no momento em seis horas, sendo que o prefeito
poderia fazer outras coisas para economizar, existem cinco motoristas na saúde,
podendo ficar três, colocando os concursados nas obras e retirando os contratados, na
administração do posto de saúde são no mínimo três pessoas, secretário e mais duas que
agendam exames, mas agora como não tem mais exames o secretário poderá se esforçar
e fazer ele, ou talvez um funcionário concursado, no CRAS também pode ser retiradas
duas pessoas, pois existem recomendações para os funcionários trabalharem no setor e
não obrigações, pediu o que o secretário de finanças faria, o chefe de gabinete em época
de crise, pois o secretário da administração pode fazer por eles, a não ser que queiram
fazer política, assim envolve mais pessoas, porque então estagiários e FGs nessa época,
contrato de empresas, existe uma empresa contratada para fazer projetos, mas existe um
funcionário contratado para fazer projetos, assessoria jurídica especializada contratada,
mas existe também um assessor jurídico, assessor de comunicação, empresa de
encaminhamento de projetos – CEPEM, transporte escolar muito dinheiro poderia ser
economizado, algumas linhas poderiam ser colocado os ônibus da prefeitura, mas não
deve ser falado que turno único na saúde é feito para economizar, pois o município está
perdendo seus valores com isso, a parte patrimonial do município, como terrenos,
relatou que o pessoal que veio na festa aqui na paróquia elogiou a festa, mas na mesma
hora disseram que não existe mais prefeito, pediram o que está acontecendo com David
Canabarro, onde anteriormente não era dessa maneira. Vereador Alderico se desculpou
pelo atrasado, pois estava em Passo Fundo por motivos de consulta. Comentou a
respeito da viagem à Brasília, a qual se fizeram presentes quatro vereadores
representando o Legislativo Municipal de David Canabarro, agradeceu a presença do
Vereador Nélio que mais uma vez assistia à sessão e estava presente também em
Brasília, sendo que do Município de Muliterno participaram sete vereadores, além
destes, outros municípios da região, como Santo Antônio do Palma, Marau entre outros
participaram do evento, o qual é de extrema importância, solicita ao vereador Uilian que
em seguida faça suas colocações a respeito de sua participação, a qual garante ter sido
de extrema valia, bem como, colocou aos colegas vereadores que nunca foram, para que
participem em próximas oportunidades, pois vale a pena, mencionou a respeito da diária
dos vereadores daqui a qual é de trezentos e cinquentas reais e em comparação a dos
vereadores de Muliterno é um valor irrisório, pois a deles é de mil e cinquenta reais,
tendo que os vereadores daqui muitas vezes arcar com despesas, pois esse valor apenas
não basta. Disse ter ouvido palestras muito importantes, de palestrantes muito bons,
sendo também protocolados quatro ofícios para tentar conseguir recursos para o nosso
município, um deles seria para o Hospital, direcionado diretamente ao Deputado Osmar
Terra, o qual tem muita chance de ser concedido, pois este deputado sempre foi um

grande defensor de nosso município e ajudou muito nosso hospital, outra de extrema
importância também, foi protocolado junto ao Deputado Alceu Moreira, referente a
cento e cinquenta mil reais de calcário, sendo que o mesmo foi protocolado no ano
passado também, porém neste ano não irá vir, disse ser muito importante e que
municípios da região estão conseguindo e distribuindo aos produtores demonstrando
apoio a agricultura. Comentou a respeito da brita papel, disse ser de conhecimento que
no começo da administração foram comprados em uma oportunidade três mil metros de
brita e em outra mil e oitocentos, totalizando quatro mil e oitocentos metros de brita,
sendo que nunca foi vista essa brita nas estradas, portanto solicita aos vereadores da
situação que cobrem do Executivo, pois acaba sobrando sempre para os vereadores da
oposição. Destacou ter feito um pedido para melhorar o passeio público, mas não é só
esse, pois tem muitas coisas a serem feitas em nosso município como os buracos que
tem na cidade, funcionários de sobra, disse que a vereadora Adair a qual defendeu as
colocações do vereador Volmir, onde o mesmo teria defendido o secretário de obras, diz
a ela que prefeito daqui devia fazer como o de São João da Urtiga, o qual possui apenas
um secretário para prestar informações e desde o começo da administração o município
permanece com poucos funcionários, sendo uma das melhores administrações da região,
bem diferente do que procede em nosso município, disse aqui serem apenas promessas
políticas, havendo muitas coisas que poderiam ser feitas para economizar, porém são
apenas fiscalizadores. Disse que todas as ruas possuem buracos onde foi arrancado
calçamento e não foi reposto, questiona se o secretario não vê ou se não tem
funcionários sendo pagos para fazer isso. Mencionou a respeito de suas colocações na
última sessão, o qual teria reclamado de o Secretário utilizar carro público para ir
almoçar, sendo em seguida defendido pelos vereadores de situação por ser muito
atarefado, disse faltar apenas comando, destacou a fala da vereadora Adair onde teria
dito que existia crise, porém a informa que a crise não chegou a nenhum município do
estado ainda, que de agora em diante está por vir, pois recursos têm, mas se o Prefeito
não for atrás é difícil conseguir, ainda mais de última hora. Mencionou a respeito das
colocações dos colegas onde disseram que no ano passado o município conseguiu cem
mil reais da Defesa Civil, porém nunca foi divulgado na rádio, disse de repente haver
necessidade de contratação de mais um funcionário para que se responsabilize pela
divulgação, outro caso é o do leilão, resultado de aproximadamente duzentos e
cinquenta mil reais, os quais não foram divulgados. Pediu para que lhe fosse entregue
em mãos, na próxima sessão, a relação de notas dos gastos efetuados com as máquinas
as quais se dirigiam como sucatas, disse haver um carregador que fazem seis meses que
está lá e não foi consertado, gostaria de ver as notas. Quanto ao calçamento, questiona
quantas quadras foram feitas nessa administração com recursos próprios do município,
pois quatro ou cinco quadras foram feitas, mas todas com recursos dos moradores
locais. Vereador Volmir comentou a respeito do Pedido de Providência o qual não
votou contra, mas não concorda muito, pois na última sessão também aconteceu de ter
vindo um pedido relacionado ao PIM, sendo que a mesma fazia aproximadamente uns
dez dias que havia sido contratada, isso o deixa desconfiado. Mencionou a respeito da
fala do vereador Gilmar, disse que o mesmo deve conhecer muito, pois enquanto
secretário de agricultura em nosso município, muito fez, nem sequer conseguia

controlar as máquinas, para tanto largou nas mãos de sete ou oito agricultores, disse que
pelo que fez pelo município não teria moral nenhuma para querer falar, pois não ajudou
a progredir em nada com seus conhecimentos, disse que o que mais fazia era contar os
pintos que vendia. Quanto às colocações do vereador Alderico o qual diz ter que
economizar, brita papel, porém faz uns quinze dias que descobriu que a mulher dele era
assessora, sendo mais uma das funcionárias fantasmas de Brasília, só depois disso
assumiu e apresentou-se como assessora, pois até então ninguém sabia, sendo que eram
dois anos que estava recebendo já, ainda o mesmo prega por honestidade, porém dentro
de sua própria casa deveria começar com isso, depois querer cobrar brita papel, a qual
comenta ser muita mesmo, pois viu britar a estrada que liga David Canabarro à Vanini
inteira, a que liga a São Brás também. Vereador Rodrigo parabenizou a comunidade
Canabarrense, o Conselho Paroquial, os festeiros, aos que participaram e aos que de
uma forma ou de outra contribuíram pela grandiosa festa realizada no último dia
dezesseis, em Honra São Cristóvão e São Roque, aproveitou o momento para
parabenizar os colegas vereadores Alderico e Gilmar pelo belo discurso feito na Tribuna
e dizer ao vereador Volmir que britar a estrada que liga David Canabarro a Vanini é
meio difícil, pois todo o trecho encontra-se asfaltado, questiona onde o mesmo arrumou
essa fundamentação. Quanto a algumas colocações feitas a respeito dos horários dos
secretários trabalharem, informou que funcionários CCs não tem horário de serviço,
deveriam prestar serviços à comunidade em quaisquer horários, dia de semana ou final
de semana havendo necessidade. Quanto ao controle de máquinas, disse concordar que
existam mais que antigamente, porém isso é para algumas pessoas só, pois conversou
com pessoas que solicitaram por máquinas e não foram atendidos, sendo que na mesma
semana esta máquina foi cedida para outra família. Quanto ao Pedido de Informação
referente ao funcionário do PIM, disse que realmente podiam estar mal informados, mas
que os vereadores de situação também estão mal informados, pois ninguém foi a
Tribuna dizer que este funcionário já estava trabalhando. Quanto ao Decreto de turno
único visando economicidade ao município, corte de exames laboratoriais, raio X e
ultrassom, quem já estava agendando faz, quem não estava até final do ano não fará
mais, pois está tudo parado, houve cortes em oficina de aula de violão, gaita, balé, o
coral municipal, cada um que participa se quiser continuar vai ter que arcar com seus
próprio dinheiro para pagar o professor, caso contrario irá encerrar, porém o que
impressiona é que não existem cortes de CCs, estágios remunerados, FGs, sobreavisos,
contratações, fez uma observação de que há possibilidade de depois de o Decreto ter
sido feito, ter sido contratado mais um funcionário para o município, empresa
terceirizada de assessoria jurídica de projetos, disse que o colega vereador Gilmar
colocou muito bem, transportes escolares, funcionários ganhando cento e vinte horas
extras em um mês, disse que isso não existe, pois é doze anos que trabalha na Prefeitura
e o máximo que já ganharam foram cinquenta ou sessenta horas, questiona que havendo
turno único não haveria de ter hora extra, disse estar na hora de ao invés de cortar
oficinas, cortas CCs, FGs, sobreavisos, os quais alguns apenas são necessários,
motoristas da saúde que estão com ambulância tem que pagar o sobreaviso, pois é justo,
porém fora disso não, quanto aos estágios remunerados se não tem dinheiro se corta, os
CCs, disse ter sido trabalhado o ano de dois mil e treze todo sem Secretário de Fazenda,

questiona porque agora tem que ter. Vereadora Adair redimiu-se com o colega e vizinho
vereador Nélio de Muliterno, o qual não tinha reparado sua presença anteriormente,
saudando-o no momento. Quanto ao Pedido de Providências que o Rodrigo mencionou
que não tinha conhecimento disse que isso é referente aos alagamentos, disse ter ido
caminhar a poucos dias e não ter percebido nada de anormal. Justificou seu voto
contrário na última sessão, pois disse que tiveram assuntos ao quais considerava muito
relevantes e que não constavam em ata, disse sempre ser posto o que é mais importante,
questiona pra quem é mais importante, destacou também não se lembrar de todos os
assuntos tratados, portanto sugere ao Presidente que ao invés de proibir a cópia dos
áudios das sessões depois, que ofereça depois que termina a sessão para que cada um
que queira copie, questiona o que é feito com um áudio copiado, disse que se usado
indevidamente terá que pagar por isso, assim poderia conferir com a ata e pedir
retificações se necessário fosse, porém não vê porque, portanto fica a sugestão para que
possa pensar sobre isso com seus colegas. Mencionou quanto às colocações da
vereadora Raquela na a última sessão a qual em seus comentários frisou ter sido feita
mudanças por funcionários e transportes da prefeitura, disse estar tentando investigar
sobre isso, pois é seu papel, porém não conseguiu descobrir nada sobre esse assunto,
então gostaria que a colega vereadora dissesse quem foi que fez e pra onde foi feita ou
se foi só suposição mesmo. Destacou que o colega vereador Alderico falou que nem um
município da região está em crise, disse ao mesmo que está por fora da realidade, pois
não tem um noticiário que deixa de mencionar a crise atual existente, disse ter ouvido
no último sábado os informativos das prefeituras da região, comentou que o município
vizinho Ciríaco está tomando várias medidas devido à crise, disse que a mesma atingiu
o Governo Federal, o qual possui a maior arrecadação de dinheiro, o Governo Estadual
o qual sem créditos para financiamentos devido aos governos anteriores e aos
municípios também, o que vem são migalhas, e o que está sendo deixado de repassar
nestes últimos meses é demais para suportar municípios como no porte do nosso, disse
ter acompanhado noticiários e ter visto no município de Cruzalta os secretários tomaram
uma atitude muito nobre, os quais recebiam treze mil e estavam abrindo mão de três mil
cada um para superar o déficit. Quanto as colocações do vereador Volmir onde fala em
britar a estrada que liga David Canabarro a Vanini, disse ser de conhecimento de todos
que não existe apenas uma estrada que faz essa divisa, e sim várias, só mesmo um
ignorante que vai por brita no asfalto, apenas pessoas que noção tem um pingo de
esclarecimento que fazem esses tipos de suposições. Quanto ao visitador do PIM, onde
os mesmos estariam desinformados, disse ser verdade realmente, mas que antes de
redigir um pedido por escrito iriam se informar. Leu o que escreveu com suas próprias
palavras ao vereador Alderico, na última sessão o vereador Alderico levianamente leu
que a mesma deveria dar exemplo como educadora e também sobre os princípios da
pedagogia, disse que não quer seu trabalho de professora envolvido com a sujeira desta
Casa, pois não precisa ser ela a falar como desempenha seu papel como educadora, pois
todos sabem muito bem, apenas lhe lembrou de que pedagogia é um conjunto de
técnicas, princípios, métodos, estratégias de educação e de ensino, relacionada à
administração de escolas e a condução de assuntos educacionais em um determinado
contexto e que a pedagogia estuda os ideais da educação, segundo uma determinada

concepção de vida e dos processos e técnicas mais eficientes para realizá-los, visando
aperfeiçoar e estimular a capacidade das pessoas, seguindo objetivos definidos, que o
pedagogo pé o profissional graduado em pedagogia, portanto como dizia nosso grande
mestre Paulo Freire: “Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens
se educam entre si midiatizados pelo mundo, ou ainda, se a educação sozinha não
transforma a sociedade, sem ela tão pouco a sociedade muda”. Afirma ao Senhor
Presidente que nesta Casa o trabalho é uma afronta à educação e a democracia, pois da
forma como ele é conduzido, percebo que para os nobres colegas da oposição, quanto
pior estiver melhor e que apenas um lado possui direito, dizem que o Executivo não
dialoga, mas esquecem de dizer quando propuseram diálogo, esta Casa é um dos únicos
lugares públicos que não tem conhecimento da grave crise econômica e política pela
qual o nosso país está passando, disse que caluniar o Prefeito e criticar parece ser a
única coisa que sabem fazer, se não querem ser criticados porque não abrem mão dos
repasses da Câmara até o final do ano, acredita que com o dinheiro que já tem em caixa
é suficiente para manutenção das despesas, disse saber que é de direito o repasse de sete
por cento, porém lembrou que até o final de dois mil e doze, jamais foram gastos os sete
por cento, questiona porque agora é necessário gastá-los, uma atitude destas
demonstraria preocupação com o município e não apenas querer ter a administração de
volta a qualquer custo, lembrou também que vivemos em uma democracia e que o
prefeito foi eleito pela maioria, portanto pé de legítimo direito que ele administre o
município de dois mil e treze a dois mil dezesseis, cabe a todos os demais cidadãos que
realmente querem o melhor para o nosso município e seus munícipes, respeitá-lo como
autoridade máxima e apoiá-lo no que for necessário para que o município continue
progredindo, ao contrario do comportamento indecoroso tomado pelos colegas de
oposição, os quais caluniam e falam as maiores atrocidades como verdades, felizmente
o povo de David Canabarro é muito inteligente e sabe distinguir a verdade da mentira,
disse ter se sentida muito desrespeitada com as atitudes indecorosas apresentadas pelos
colegas na última sessão, sendo eles: Gilmar, Raquela, Rodrigo e Alderico os quais
andavam pelo recinto todos ao mesmo tempo enquanto ela se manifestava no espaço de
líder, a vereadora Raquela se retirando e indo a secretaria, o colega Alderico colocando
os dedos nos ouvidos, todos conversando com o cidadão Jean Célio e o Senhor
Presidente nada fazendo, quer dizer que falar verdades é falta de decoro, questiona todas
essas manifestações o que são, disse que o mesmo quer tornar a Câmara de Vereadores
de David Canabarro um modelo de ditadura, onde apenas um lado político tem direito,
disse que o mesmo deveria ter sido político a uns trinta anos atrás e participar do
governo daquela época, fez uma reflexão ao sentido da palavra democracia que significa
governo do povo, é um sistema em que as pessoas de um país podem participar da vida
política, dentro de uma democracia, as pessoas possuem liberdade de expressão e
manifestações de suas opiniões, portanto embora a oposição possua a maioria, a lei
existe para todos, exige como membro desta Câmara Legislativa, que o Senhor cite o
regimento e faça com que o mesmo seja cumprido por todos e não apenas pelos seus
adversários. Vereadora Raquela mencionou a respeito da viagem há Brasília onde muito
foi debatido lá sobre o pacto federativo, pois nos últimos anos o Governo só pensou em
repassar as obrigações para os municípios, pode-se ver que a cada ano são novos

programas, obrigações e os recursos não aumentam para isso, tanto que a arrecadação,
dois terços desta ficam para a União, o Estado fica com vinte e cinco por cento e o
municípios apenas com quinze por cento, portanto o objetivo da Marcha foi essa
reivindicação para que isso se inverta, para que os municípios recebam mais recursos, se
for para ter mais obrigações que se receba mais por isso, sendo isso debatido
amplamente durante o período de curso, lá estiveram presentes também Augusto Nardi,
do Tribunal de Contas da União, o qual prestou inúmeros esclarecimentos, Adriano
Mazzarino, foi outro palestrante o qual fez palestra muito boa também falando de
Comunicação na Política, falando também da postura de um vereador, discurso, maneira
como um vereador deve se postar diante da sociedade, pois os vereadores são o espelho
da sociedade, estão sempre em constante crítica, observação, o vereador é sempre de
certa forma mais criticado que elogiado, falou sobre o poder da imagem, a linguagem
não verbal a comunicação corporal, as mídias de comunicação, internet, enfim tudo que
existe de mais moderno hoje e a maneira como o vereador deve fazer uso disso, teve a
presença de muitos deputados, Federais e Estaduais, Senadores, disse ter sido uma
semana muito produtiva, foi possível visitar alguns gabinetes, foram protocolados
ofícios, o qual espera que o vereador Uilian que também foi tenha feito, disse até terem
pegado contatos dos mesmos, para reforçarem os pedidos. Quanto ao Decreto de turno
único, disse ter falado diretamente com seu Secretário Lauro e fez as colocações que já
foram feita na Tribuna, para cortes de CCs, FGs, os quais podem ser tirados sem
prejudicar a secretaria, mas acredita que até o término do ano, se for necessário serão
cortados esses gastos. Consoante ao Funcionário do PIM, mesmo trabalhando lá, não
sabia e se soubesse não teria sido feito o pedido. Quanto a Assessora Selita, disse que
devem estar com ciúmes por ela ser assessora do deputado, sendo que a mesma é tão
fantasma que chega constar seu nome no portal da transparência. Parabenizou os
festeiros responsáveis, o conselho, o Padre pela festa em honra São Roque e São
Cristóvão, por ter realizado uma festa tão grande, bonita e organizada. Em resposta a
vereadora Adair, disse não ter em mãos essa questão da mudança, mas que foi visto pelo
sistema das câmeras de monitoramento dos comércios locais, sendo que se conseguir
obter maiores informações lhe passará, pois está registrado. Lembrou que no final de
semana próximo haverá Jantar Italiano na Comunidade Nalin, convidando todos a
participarem. Vereador Sedirlei quanto ao Visitador di PIM, que os colegas da situação
estão colocando que nós da oposição estaríamos mal informados, disse não entender o
que está acontecendo, pois segundo os colegas da situação já faz aproximadamente
vinte dias que o funcionário estaria trabalhando, disse acreditar que possivelmente este
funcionário esteja trabalhando na região errada, pois frisou ter um filho pequeno, mas
ainda não recebeu a visita deste funcionário. Em relação a Secretaria da Saúde há
pessoas reclamando que não estariam mais sendo entregue remédios para controle de
pressão, pois segundo um funcionário com cargo de CC não está sendo entregue estes
remédios para certas pessoas, devido existirem pessoas mais importantes para receber
este remédio, frisou que se realmente estiver acontecendo isso, seria vergonhoso e
também falta de consideração por parte do Executivo com a população. Pediu ao
Secretário de Obras para providenciar a limpeza junto ao cemitério, pois varias pessoas
estariam reclamando que a mesma não estaria sendo feita. Em relação à viagem a

Brasília, onde que o Prefeito também esteve presente, relatou que os Vereadores da
oposição aproveitaram a oportunidade para encaminhar diversos ofícios nos gabinetes
dos Deputados solicitando recursos para nosso Município, lembrou ainda que no
próximo ano acontecerá novamente a marcha, ficando o convite em aberto para os
Vereadores que tiverem interesse em participar. Em relação às colocações da Vereadora
Adair quanto aos recursos da Câmara, onde disse que o Presidente deveria abrir mão
desses recursos, acredita que há uma grande possibilidade da gente abrir mãos, pois
seria apenas o Prefeito acatar o pedido, por isso disse que não adianta vir até está
tribuna tentar encontrar culpados pelo mau andamento do Município, disse que já foram
repassados recursos da Câmara para o conserto da rede de abastecimento de água da
Linha Pirolli, para o conserto da bomba de água na comunidade de São Roque, disse
que gostaria de saber o porquê esses assuntos não são divulgados nos informativos do
Executivo, como aconteceu no primeiro ano que foi devolvido e até hoje não se sabe
para onde foi o dinheiro. No Espaço de Líder Vereador Gilmar, quanto à contratação do
visitador do PIM, acredita que os Vereadores da situação também não sabiam que já
havia sido contratado, mas tem um porem nisso que o Prefeito quando ele manda os
Projetos, em seguida vai na rádio falar que os Vereadores demoram para aprovar as
Leis, mas quando vai fazer as contratações o Prefeito tenta manter em sigilo, acredita
que possa ser por vergonha de anunciar que foi efetuado mais uma contratação, perante
a situação financeira que se encontra o Município. Quanto aos equipamentos da
Secretaria da Agricultura na Administração passada que estavam no interior, disse que
era realmente o que o povo queria, pois a maioria dos agricultores possuem tratores ou
se trocam horas, hoje em dia não é mais vantajoso para os agricultores usar o próprio
trator de que ter que pagar sessenta reais por hora trabalhada, disse ainda acreditar que o
colega Vereador Volmir estaria com inveja, pois o povo reconheceu o trabalho do
Secretário naquela Administração, que se preocupava em atender bem a população.
Quanto a brita, falam que a atual Administração colocou brita apenas em duas estradas,
mas e no restante das estradas do nosso Município? Quanto a devolução dos recursos da
Câmara, disse que em dois mil e treze foram devolvidos para o Prefeitura e mesmo
assim andaram por ia nos informativos criticando a Câmara de Vereadores. Vereador
Volmir sobre as colocações do Vereador Gilmar em relação a horas máquinas, disse que
todo mundo sabe que, quem tem um trator em casa, será que trabalharia por apenas
sessenta reais a hora, lembrou que no tempo que o Vereador Gilmar era Secretário teve
que se deslocar de São Brás até a Comunidade de Nossa Senhora do Rosário pegar um
espalhador de calcário, ir até lá e voltar leva uma hora, uma hora e meia no mínimo,
mais uma hora, uma hora e meia para devolver o espalhador, mais cinco reais por
tonelada para espalhar, hoje vem o trator, o equipamento por sessenta reais a hora, disse
que a agricultura hoje em David Canabarro, não tem nem comparação com as
Administrações passadas. Sobre a brita, disse ao colega Rodrigo se precipitou quando
falou que colocaram brita no asfalto, pois existe a estrada que dá acesso a Comunidade
de São José e vai até a divisa com Vanini e disse ter conhecimento que está estrada foi
completamente britada. Quanto ao Secretário da Fazenda que os Vereadores da
oposição falam que poderia ser exonerado, daqui alguns dias vão pedir para que seja
tirado até o Prefeito, lembrou que nas Administrações passadas sempre existiu está

Secretaria e nunca ninguém pediu para que fosse extinta. Vereador Rodrigo Quanto em
disponibilizar no final da Sessão o áudio, existe um Regimento Interno nesta Casa, e
esse Regimento deve ser cumprido, até por que o áudio está sempre a disposição para
quem quiser ouvir. E quanto a crise que seja feito da forma que o Município de Ciríaco
fez, onde o Prefeito cortou os estágios remunerado, cortou alguns FGs, cortou alguns
CCs, coisa que o nosso Município não fez, muito ao contrario disso corta na área da
Saúde onde que já tínhamos uma fila de espera de noventa dias para marcação de
exames de laboratório, agora acabou-se com as filas, mas acabou-se com os exames
também, quanto a agricultura disse que de repente para alguns companheiros do Prefeito
esteja muito bom mesmo, agora para a população em geral, acredita que não estão tendo
o mesmo tratamento. Em relação aos gastos da Câmara, foi muito discutido,
amplamente divulgado, pois se o Presidente da Câmara tivesse devolvido o dinheiro em
dois mil e quatorze, alguém saberia para a onde esse dinheiro teria ido? Seria do mesmo
modo que teria acontecido em dois mil e treze, duzentos e vinte e quatro mil de leilão,
duzentos e cinquenta mil devolução desta Casa, mais setecentos e cinquenta mil em
caixa entre livres e vinculados, ninguém sabe onde esse dinheiro foi parar, então o ano
de dois mil e treze foi o ano da esbanjasão, então quem sabe seja por isso que agora o
negócio está apertando. Quanto a diálogo com o Prefeito, autoridade máxima do
Município, como ele foi eleito Prefeito, nós cinco Vereadores da oposição, assim como
vocês quatro Vereadores da situação fomos eleitos pelo voto do povo, então acredita
que estaria na hora da atual Administração trabalhar de forma igualitária perante a
população. Vereadora Adair quanto às colocações do colega Vereador Sedirlei de que
está Casa pode abrir mão sim de seu recurso se o Prefeito acatar o pedido dessa Casa,
então a gente sabe que nada se faz ser ter uma negociação, então isso está claro, disse
acreditar que quem administra o dinheiro do Município é o Prefeito e nada mais justo
que este dinheiro retorne para a Prefeitura para que a Administração decida em que
prioridade vai ser gasto. Sobre o Prefeito ter vergonha de anunciar que contratou mais
um funcionário para trabalhar no PIM por ser um momento de crise, lembrou que este
funcionário era para ter sido contratado há um ano atrás, e o salário desse funcionário é
pago com recursos que vem do Estado e a contrapartida do Município é muito pequena,
sem contar que é um Programa muito importante. Frisou ao colega Vereador Rodrigo
que a decisão de não disponibilizar o áudio da Sessão seja exclusiva da Mesa Diretora,
por que disse não ter encontrado em nenhum lugar no Regimento e gostaria que o
Senhor me dissesse ou que a Assessora Jurídica Liliana possa me dizer em que local
está escrito de que não pode ser disponibilizado o áudio da Sessão, pois ter que vir até
aqui para ouvir para muitos pode ser bem cômodo e bem fácil, mas como no meu caso
que trabalho quarenta horas como Professora fica difícil vir até aqui, pois ficaria muito
mais fácil pegar o áudio e a ata da Sessão com tempo para analisar. Quanto ao Pacto
Federativo que a colega Raquela falou, disse que gostaria de falar também um pouco a
respeito disso, pois existe uma proposta de reforma política no nosso País e, é muito
preocupante por que ela tem que ocorrer, mas ela não pode ocorrer só naquelas
pequenas mudanças em relação a diminuir ou tirar a reeleição desse ou daquele político,
disse se preocupar muito com esse pacto federativo nas propostas de Municipalização
por que a gente sabe que o que vem para o Município é muito pouco dinheiro e o Estado

e a União querem que o Município abrace tudo, e os convênios que o Estado tem com o
nosso Município eles não estão sendo mantidos tais como: merenda escolar, transporte
escolar, convênios com a saúde, convênio com a APAE, onde os funcionários estavam
com salários atrasados até esses dias, convênio com o hospital, como todo mundo sabe
que os hospitais filantrópicas do Estado estão vivendo uma profunda crise, onde existe
uma alternativa de se financiar isso talvez e ai fica a preocupação entre nós como
cidadãos, por que hoje nós somos Vereadores, mas amanhã não seremos mais, amanhã
serão outras pessoas que estarão aqui e essas outras pessoas que serão Vereadores e
Prefeitos vão ficar ai com um grande pepino na mão por que cada vez se tem menos
dinheiro e mais compromissos. Não havendo mais quem quisesse se manifestar o
Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e convidou a população para
participarem da próxima Sessão no dia 14 de Setembro do corrente ano e declarou
encerada a Sessão.
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