
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 11 DE JANEIRO DE 2021. 

Aos onze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte um, reuniram-se no 
Plenário da Câmara de Vereadores de David Canabarro, em Sessão Ordinária de nº 001 
de 2021, sob a Presidência da Vereadora Daiane Bast Von Muhlen. A presidente 
solicitou a Secretária Legislativa para que verificasse a presença dos vereadores e sobre 
a existência de quórum, embora com ausência do vereador Carlos Alves Martins há 
quórum suficiente para as deliberações. Invocando a proteção de Deus a Presidente 
declarou aberta a Sessão Ordinária e convidou o Vereador Valdir Setembrino Rigotti 
para que proferisse o juramento regimental. Colocou em votação a Ata de Posse dos 
Candidatos Eleitos, a qual foi aprovada por unanimidade. Solicitou a leitura do Projeto 
de Resolução nº 001 de 2021 que visa à regulamentação do calendário para as sessões 
ordinárias do ano 2021, em seguida colocou em votação, aprovada por unanimidade. 
Não havendo inscrições para manifestação no grande expediente, na comunicação de 
Líder, e no espaço de líder, a Presidente fez uma manifestação de repúdio aos atos 
atentatórios a boa execução dos serviços da Câmara, referiu que ao assumir os trabalhos 
de Presidente desta Casa deparou-se com todos os programas de rotina da câmara, 
arquivos e documentos oficiais excluídos dos computadores, ressaltou que os arquivos e 
documentos púbicos não são de partidos e coligações e ao final pediu esclarecimentos 
aos responsáveis pela administração da câmara nas legislaturas passadas. O Ex-
presidente da Câmara, o Vereador Delocir Buzato pediu a mesa diretora o direito de 
manifestação, salientou que embora fosse o responsável pela câmara no ano passado 
não pediu a nenhum funcionário para que deletassem os documentos e arquivos dos 
computadores e só pediu para entregarem tudo em dia, ao final pediu desculpas a nova 
Mesa Diretora. Por fim, a presidente destacou que a próxima sessão ordinária será 
realizada no dia 25 de janeiro, as 19:00 horas e declarou encerrada a sessão. 
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