
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 25 DE JANEIRO DE 2021. 

Aos vinte e cinco 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 002 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, havendo quórum suficiente para as 
deliberações. Invocando a proteção de Deus a Presidente declarou aberta a Sessão 
Ordinária. Colocou em votação a Ata da sessão Ordinária 001 do dia onze de janeiro de 
dois mil e vinte e um, a qual foi aprovada por unanimidade. Não havendo assuntos no 
grande expediente e na comunicação de líder passou-se para a ordem do dia.  Procedida 
à leitura do Projeto de Decreto do Legislativo 01/2021, o qual altera o padrão e o 
vencimento do cargo de diretor administrativo da câmara, disposto no inciso1º do Art. 
12 de lei municipal nº 1.754 de 02/01/2012, aprovado por unanimidade. Projeto de lei 
municipal 01/2021 que altera elemento de despesas no orçamento 2021 e dá outras 
providências, não havendo discussão foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei 
02/2021 cria cargo de Fiscal Ambiental no quadro de cargos de provimento efetivo e dá 
outras providências. Na discussão ao projeto o Vereador Rodrigo Vassoler questiona 
sobre o projeto, pois “existe uma Portaria do Governo Federal que veta tudo que é 
criação de cargo, aumento de padrão não havendo nem reposição salarial devido à 
pandemia”, foi à votação, aprovado por unanimidade. Projeto de lei 03/2021 Altera 
Carga Horária e Padrão de Vencimento do Cargo de Vigilante Sanitário e dá outras 
providências. Não havendo discussão foi aprovado por unanimidade. Projeto de 
04/2021 Autoriza o Poder Executivo a contribuir mensalmente com as entidades de 
representação dos municípios do Estado do Rio Grande do Sul. Não havendo discussão 
foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei nº 05/2021 Autoriza o Poder Executivo a 
prorrogar os contratos temporários e dá outras. Na discussão ao projeto o Vereador 
Rodrigo Vassoler manifesta seu apoio à proposição, e diz “que sempre será a favor aos 
incentivos a SAMU”. Passando a votação, aprovada por unanimidade. Não havendo 
mais matérias a serem votadas, passou-se aos assuntos gerais. O primeiro inscrito, Ver. 
Rodrigo Vassoler fez algumas ressalvas quanto aos projetos anteriormente aprovados e 
requereu a Mesa Diretora mais tempo para análise dos projetos enviados do executivo e 
ao final questiona sobre o curto prazo dos contratos dos profissionais da saúde 
vinculados ao SAMU e reitera ser favorável ao projeto nº 04, que autoriza o Poder 
Executivo a contribuir mensalmente com a ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO 
PLANALTO - AMPLA. Em seguida a Vereadora Fabiane Lúcia Waskievicz questiona 
“o porquê que os médicos Dr. Renato e Dr. Claudio foram demitidos do posto de saúde, 
eram médicos comprometidos com a saúde do povo de David Canabarro e médicos 
maravilhosos”. O Vereador Delocir Buzzato diz ser favorável a todos os projetos 
inclusive o da SAMU, mas, pede para que os projetos fiquem em estudo pelo menos por 
quinze dias para possam analisarem melhor. Agradece também a cada voto, cada pessoa 
que confiou nele, se sente orgulhoso em ser o vereador mais votado e deseja uma boa 
gestão aos colegas Vereadores e ao Prefeito e Vice-Prefeito. Vereadora Ana Paula 
Schilling fala sobre os projetos e explica o sobre algumas indagações feitas pelos 



colegas. Quanto ao projeto da SAMU, diz ser favorável e que esse projeto está 
prorrogando por somente sessenta dias pelo fato de existir processo seletivo em trâmite 
para estes cargos. Ressalta que esse processo seletivo é vinculado ao programa não 
gerando estabilidade aos funcionários no momento que acabar o programa. E sobre o 
cargo de Fiscal Ambiental o município não dispõe de um servidor público, existe um 
cargo designado por portaria, esse projeto é motivo de urgência, pois ele vai passar por 
concurso público. Não havendo mais quem queira se manifestar nos assuntos gerais 
passaremos para o espaço de líder. Vereador Rodrigo Vassoler comenta sobre os 
médicos, diz “serem uma lenda no município, que são médicos que estão aqui a mais de 
quarenta anos e que o município sai perdendo com a saída deles do posto de saúde”, 
falou também das emendas parlamentares, que no final do ano se confirmou uma 
emenda de 130,000 mil reais do Deputado Alceu Moreira para a agricultura e também 
parabeniza as três mulheres vereadora eleitas. Vereadora Ana Schilling comenta que é 
interessante a associação da Ampla e ressalta para que o grupo consiga fazer um bom 
trabalho em prol dos munícipes será muito bom.. Por fim, a presidente destacou que a 
próxima sessão ordinária será realizada no dia 08 de fevereiro, as 19:00 horas e declarou 
encerrada a sessão. 
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