
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2021. 

Aos vinte dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte um, reuniram-se os 
Vereadores no Plenário da Câmara de Vereadores de David Canabarro, em Sessão Ordinária de 
nº 24 de 2021, sob a Presidência do Vereador Carlos Alves Martins. O Presidente solicitou a 
Diretora da Câmara para que verificasse a presença dos vereadores e a existência de quórum, 
com a ausência da Vereadora Fabiane Waskeivcz há quórum suficiente para as deliberações. 
Invocando a proteção de Deus o Presidente declarou aberta a Sessão Ordinária. Colocou votação 
a ata da sessão ordinária passada a qual foi aprovada por unanimidade. No Grande expediente o 
Vereador Rodrigo Vassoler apresenta uma emenda ao projeto 055/2021, que concede reajuste 
ao vencimento dos servidores públicos e da outras providências, no artigo segundo o reajuste 
trata-se de 10.74%, e a emenda pela qual o Vereador juntamente com o Vereador Delocir 
trouxeram altera para 15%. O Vereador acha justo que esse aumento seja dado devido tudo ter 
aumento, sabe que o salario dos funcionários esta defasado. Não havendo mais quem queira se 
manifestar no grande expediente e no espaço de líder passou- se para a ordem do dia. Procedida 
à leitura do Pedido de providência 02/2021, para que o Executivo proceda a construção de uma 
lombada (quebra mola) no loteamento Peccin, na proximidade da residência do Sr. Alfeu 
Marchetti e no bairro São Cristovão próximo a residência do Sr. Rafael Pauletto. Para que o 
Poder Executivo proceda nas melhorias da área de lazer do bairro Planalto e que também que o 
município realize o concerto do calçamento na rua que dá acesso a escola Chapéuzinho 
Vermelho. O vereador Delocir Busato comenta sobre os quatros pedidos de providência feitos 
por ele, pede para que o poder Executivo tome providência e resolva os pedidos feitos, ressalta 
esses pedidos já foram feitos a seis meses e não foram atendidos, então pede para que se resolva 
o mais breve possível. O vereador Rodrigo Vassoler também pede uma atenção maior aos 
pedidos feitos. O Pedido de providência foi aprovado por unanimidade. Emenda ao projeto de 
lei nº 55/2021, “Altera o art. 2º do Projeto de lei 055/2021, a qual dispõe sobre o índice de 
reajustes aplicado aos vencimentos dos servidores públicos ativos, inativos, pensionistas do 
poder Executivo de David Canabarro e membros do conselho tutelar, o qual foi reprovado por 
quatro votos contras e três favoráveis. Projeto de lei nº 056/2021 “Altera a lei Municipal de nº 
1644/2010, de 21 de junho de 2010 e dá outras providências”, aprovado por maioria. Projeto de 
Lei nº 057/2021 “Concede abono e da outras providências”, aprovado por maioria. Projeto de lei 
nº 058/2021 “Altera a lei Municipal de nº 1599/2009 e dá outras providências”, aprovado por 
maioria. Projeto de lei nº 01/2021 do legislativo, “Concede revisão geral anual do vencimento 
dos Servidores Públicos da Câmara Municipal de Vereadores de David Canabarro, conforme 
disposto no inciso X, do artigo 37 da Constituição Federal e dá outras providências”, aprovado 
por maioria. Projeto de lei nº 02/2021 do Legislativo, “Concede revisão geral anual do 
vencimento dos Agentes Políticos da Câmara Municipal de Vereadores de David Canabarro, 
conforme disposto no inciso X, do artigo 37 da Constituição Federal e dá outras providências”. 
Aprovado por maioria. 

 Na discussão dos projetos o vereador Delocir Busato comenta sobre o projeto 
055/2021, aonde diz ser totalmente favorável, mas sinto, pois os colegas foram contra o projeto 
aonde perdemos, pois os colegas não entendem que os funcionários merecem esse aumento, 
pois não são percas, seria a reposição dos últimos dois anos. Sobre o projeto de lei 056/2021 
comenta que é contra ao projeto, pois estamos extrapolando os cinquenta por cento de gastos 
com o funcionalismo e sobre o projeto 057/2021, sou favorável mas gostaria de aprovar para um 
valor maior, pois é anos que esta esse valor. Sobre o projeto 058/2021 não sou favorável porque 
vai ser criado mais três cargos já temos gente o suficiente para poder tocar o serviço, acho que 



devemos valorizar mais os funcionários que estão trabalhando que dai os funcionários vão 
trabalhar melhor.  O vereador Rodrigo Vassoler comenta que achou vergonhoso os colegas 
vereadores não terem aprovado a emenda, pois criar cargos pode, mas dar aumento não pode. 
Sobre o projeto de lei 056, esse cargo já existe e se aprovado só vai aumentar o valor, não sou 
favorável. Sobre o projeto de lei 057, teria que ser aumentado o valor  pois esta muito defasado. 
Sobre o projeto 058 não aprovo e sobre os projetos do legislativo diz ser favorável. O vereador 
Gilnei comenta sobre o projeto 055, aonde ele diz que não é que eles sejam contra, pois os 
funcionários merecem mais, mas conversando com o prefeito ele comenta que se ele der um 
reajuste de quinze por cento ele não vai ter dinheiro para pagar os funcionários, então não 
adianta nós aqui aprovar e chegar lá e ele vetar, por isso o nosso “não”. Sobre os outros projetos 
é favorável. Nos assuntos gerais o vereador Dilermando Girardelo comenta sobre o projeto 055, 
conversando com o prefeito esse aumento que o vereador Rodrigo esta pedido não tem como 
dar, pois não tem de onde tirar o dinheiro para pagar, e segundo o prefeito foi conversado com 
todos os prefeitos da região e todos vão dar 10,74 por cento, e sobre o que o vereador Rodrigo 
falou do sobre aviso todos estão ganhando sobre aviso , pessoal da saúde, pessoal que trabalha 
nas obras tem sete pessoas recebendo  para prestar serviço e o sobre aviso é para prestar serviço 
a hora que for chamado pode ser sábado, domingo e sobre as sessenta horas extras é que as seis 
da manha já estou aqui nas garagem organizando o trabalho dos funcionários , nunca cobrei nem 
uma hora a mais do que eu trabalho, bem ao contrário de algumas pessoas que fazer hora extra e 
ainda cobrar o serviço do contratante, e sobre o ponto sempre foi o vereador Dilermando que fez 
esta parte sempre assinando o ponto, dando horas extras para quem tivesse trabalhado, mas 
sempre só preenchia quem assinava era o secretário, se quiser podem ir ver minhas horas extras 
e meu ponto para ver aonde fiz minhas horas extras esta tudo especificado lá mas se eu for pegar 
o ponto do colega vereador Rodrigo eu coloquei vinte e cinco horas extras no ponto dele aonde 
eu sei que ele prestou o serviço e cobrou por fora, não admito que fale esse tipo de coisa porque 
nós aqui temos o intuito de trabalhar para o povo não ficar tirando dinheiro do povo e um 
exemplo é a redução de gastos feito pela câmara aonde vamos esse ano devolver trezentos e dez 
mil para a prefeitura para dar uma contra partida na compra de dois caminhões. E sobre o 
projeto 056 tem que ter sim, pois tem que ter alguém para fiscalizar, porque a quebração de 
maquina é incrível, acho muito importante essa comissão, pois vai ser uma economia enorme, 
pois a sindicância é para fiscalizar e cobrar, ai o funcionário vai se cuidar mais, vai cuidar mais 
das maquinas. O Valor que era pago era de duzentos e cinquenta reais e vai passar para 
quinhentos, se o vereador Rodrigo quiser fazer parte que faça, não é muito dinheiro pago não, 
porque tem que fiscalizar, ficar em cima e esse valor se for bem fiscalizado é uma economia 
feita num dias, se não quebrarem nenhuma máquina por isso sou favorável .O vereador Delocir 
Busato comenta sobre os acidentes que estão acontecendo aqui na cidade, no outro acidente 
deixei meu nome a disposição para a gente sentar com o prefeito para ver se encontrava alguma 
solução, mas ninguém me chamou para nós conversar, pelo que vi o prefeito teria ido a Porto 
Alegre junto com a vereadora Daiane e parece que amanhã estarão indo novamente  e nós 
iremos junto, pois teremos uma audiência junto ao DAER,  esperamos voltar com alguma 
solução, mas acho que dentro do perímetro urbano o prefeito poderia ter colocado placas de 
sinalização fazer quebra molas, outra questão que pra criar cargo tem dinheiro mas para dar 
aumento não tem, pois não acredito que a prefeitura não tem verba para dar esse aumento e acho 
muito importante fazer a reforma administrativa, quem trabalha mais ganhar mais, quem 
trabalha menos ganhar menos, as diárias também estão defasadas faz muitos anos que não se da 
um reajuste. O vereador comentou também sobre o dinheiro que será devolvido da câmara, nós 
sempre devolvemos. O ano passado pedi que tivesse feito um repasse desse valor para estalar 
fibra ótica em quatro comunidades, mas não fui atendido, aonde teria a internet de graça. Fui a 



busca de muitos recursos e não sou valorizado. O vereador Rodrigo Vassoler comenta sobre o 
desvio que isso é uma tragédia anunciada a tempo, amanhã estaremos indo a Porto Alegre numa 
audiência junto ao diretor geral do Daer, esperamos que seja feita uma sinalização urgente, 
começando lá na entrada de São José orientado os motoristas, temos uma documentação feita 
pelos moradores da rua com fotos, abaixo assinado, amanhã levaremos lá e vamos apresentar e 
conversar. Outro assunto é sobre os aposentados, não podemos tomar decisão precipitadas, pois 
todo mundo sabe que não houve mudança na legislação anterior da reforma da previdência, já 
tivemos casos de funcionários que se aposentaram formam mandados em bora, entraram na 
justiça retornaram e tiveram que ser indenizado isso é prejuízo para os cofres públicos. Gostaria 
que ficasse registrado em ata que se acontecer mais uma vez deque se os funcionários forem 
mandados embora entrarem na justiça que o dinheiro sai do bolso do jurídico do munícipio e do 
prefeito e não dos impostos que nós pagamos, peço que aguardem vamos ver o que vai 
acontecer com os outros municípios, vamos ver como a justiça vai se comportar, e também 
comentar que a comissão da sindicância já existe e já é remunerada o que o projeto fala é o 
aumento da remuneração e os colegas vereador Dilermando são favoráveis, estou aqui com seu 
ponto aonde você é licenciado e semana passada estava no gabinete do secretário autorizando o 
pagamento das horas extras, penso que vou ser castigado, pois trabalho nas obras mas não tenho 
medo, meu ponto é de quinze horas extras me pediram para fazer uns serviços particular eu fui e 
fiz agora vem você me dizer que trabalha sábado e domingo com as maquinas da prefeitura, isso 
é vergonhoso. Vocês sabem que temos oitenta e poucas empresas terceirizadas prestando 
serviço para o nosso município nada contra, mas receberam dez por cento de aumento o ano 
passado e certamente esse ano mais os dez por cento de IPCA, será que temos a necessidade de 
tantas empresas terceirizada. A vereadora Ana comenta que independente de sigla partidária 
estou aqui para fazer o que acho correto e eu acho contraditório mais contratos , mais abono 
então aumento de salário para o funcionalismo público, por isso não aprovo., também não sou a 
favor de mais criação de empregos porque na minha visão a prefeitura tem funcionários 
suficiente para tocar a prefeitura pois mais dez anos se preciso, acho que quem esta aqui pode 
fazer mais do que uma função, não está ai se acabou o serviço vai tomar uma café se tem outras 
coisas para fazer vai lá e faz, porque muitas vezes eu entro na prefeitura ou na secretária de 
saúde aonde for a gente espera para ser atendido porque o funcionário esta tomando um 
cafezinho. Também comentou sobre o acidente sempre me coloquei a disposição para tentar 
encontrar uma solução, temos que fazer sim alguma coisa para que a gente possa dar uma 
atenção maior porque como falei na outra reunião somos nós munícipes, não é Detran e nem 
DAER são pessoas aqui da nossa cidade que precisam de carinho e de atenção e se nós em nove 
vereadores junto com o prefeito e o vice não peçamos no povo quem vai pensar. A vereadora 
Daiane comenta sobre o projeto 055 que foi favorável ao aumento de dez ponto setenta e quatro 
por cento, dizer que não sou contra o aumento aos funcionários sei que eles merecem muito 
mais, mas tem que ver no lado das condições , se o prefeito não tem  verbas que possa pagar 
neste momento segundo o prefeito ele não tem condições de pagar. Queria comentar sobre o 
acidente estamos a disposição, mas não temos muito o que fazer até então já foi mandado fazer 
as placas já indicando e sinalizando. O vereador Cidinei Tibolla comenta sobre o acidente 
estamos a vários dias tentando encontrar uma solução, esse problema é bastante técnico se fosse 
fácil de resolver outros prefeitos já teriam resolvido e dizer que é competência do DAER mas é 
de responsabilidade nossa de tentar se unir e encontra uma solução está chegando placas para 
poder colocar no perímetro urbano e espero que a manhã caros colegas vocês indo até lá 
encontrei uma solução e venham com resultados positivos e derem autorização para sinalizar o 
asfalto é o que temos para fazer de imediato. Comentou também a aquisição de dois caminhões 
parte com recurso dos livres, parte feito com valores devolvido na câmara e sobre o aumento do 



funcionalismo público votei a dez por cento sim, as condições para aumentar chegaria um 
aumento de mais de quatrocentos e cinquenta mil, acho que alguma coisa poderia ser ajustada 
sim, mas porém eu também não gostaria que um saco de adubo estivesse trezentos reais acho 
que essa pandemia também veio para atrapalhar, se o poder executivo achou que no momento 
não tem condições de pagar os quinze por cento temos que entender, essa decisão dos dez ponto 
setenta e quatro foi uma decisão em conjunto com todos os prefeitos da região. Vamos aguardar 
talvez o ano que vem possa ser dado um aumento maior talvez, mas um passo de cada vez, acho 
sim, que quem trabalha merece ser reconhecido. No espaço de líder o vereador Delocir comenta 
sobre os funcionários aposentados é uma questão bem complicada acho melhor não exonerar 
vamos aguardar porque depois se tiver que indenizar o gasto vai ser bem maior, vamos aguardar 
as outras prefeituras para ver o que vai acontecer e às vezes o funcionário aposentado rende 
muito mais de que uma pessoa nova que entra sem experiência, então fica meu apoio aos 
funcionários aposentados vamos aguardar mais um pouco para nó evitar mais prejuízos para o 
poder publico. Agradeço aos colegas vereadores por apoiar o pedido de providência, comentar 
também sobre as empresas terceirizadas acho que muitas empresa terceirizadas prestando 
serviço, hoje temos oitenta e poucas empresas prestando serviço que com trinta já chegaria, 
então para dar cinco por cento de aumento não tem dinheiro, mas para ter todas essas empresa 
sim, sobre a questão dos quebra molas o município pode sim colocar, pelo menos placas o 
prefeito poderia ter colocado. O vereador Rodrigo comenta que a arrecadação do nosso 
município é de um milhão e seiscentos mil e uma diferença de trinta mil comparado com esse 
valor não iria deixar de ter algum serviço prestando , de uma consulta, os professores ficaram de 
fora que deve estar ainda sendo analisado talvez vai sair uma sessão extraordinária  em janeiro 
todos os anos os professores ficam fora porque o aumento deles é diferente é pelo piso nacional, 
e é sempre para o ano que vem , os aumento das coisas sempre vem e nós sempre para o ano que 
vem. Foi aprovado aqui pela casa um financiamento de um milhão de reais se os trezentos e dez 
mil foram para dar uma contra partida dos caminhões eu não sei, mas que o financiamento foi 
aprovado a esse foi. Sobre as questões das placas que bom que alguma coisa esteja sendo feita 
espero que a manhã indo a Porto Alegre possamos vir com bons resultados. Agradeço os 
vereadores pelo apoio ao pedido de providência. Desejo um feliz natal a todos. O vereador 
Cidinei comenta sobre o acidente quero dizer para o vereador Rodrigo que o nosso prefeito esta 
fazendo sim alguma coisa ele não esta parado você sabe que a questão do quebra molas por não 
ter autorização ele mandaram tirar , se eles querem complicar eles complicam as placas 
provavelmente seria da mesma forma, eles exigem modelo , tamanho. O prefeito já entrou em 
contato com a RGE para ser mudado aqueles postes, para que se de uma condição melhor ali 
naquela rua. Sobre a questão dos aposentados acho que o poder público esta pensando em uma 
maneira justa, ele vai agir conforme a lei. Não havendo quem queira se manifestar no espaço de 
líder. O Presidente da Mesa deseja um Feliz Natal e um Próspero ano novo a todos os munícipes 
e comunica que entraram em recesso por quarenta e cinco dias e destacou que a próxima sessão 
ordinária será realizada no dia 16 de fevereiro, as 19h00min horas e declarou encerrada a 
sessão. 
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