
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 08 DE FEVEREIRO  DE 2021. 

Aos oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte um, reuniram-se no 
Plenário da Câmara de Vereadores de David Canabarro, em Sessão Ordinária de nº 03 
de 2021, sob a Presidência da Vereadora Daiane Bast Von Muhlen. A presidente 
solicitou a Diretora 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, a qual foi aprovada por unanimidade. Não havendo assuntos no 
grande expediente e na comunicação de líder passou-se para ordem do dia. Procedida a 
leitura do Projeto de Resolução nº002/2021 que, Autoriza a filiação e contribuição do 
Poder Legislativo do município de David Canabarro, RS, a Associação das Câmaras de 
Vereadores da Região da Produção, em seguida colocou em votação, aprovada por 
unanimidade. Não havendo mais matéria a serem votadas, passou-se para os assuntos 
gerais. O primeiro inscrito, o Ver. Rodrigo Vassoler agradece a Presidente por ter dado 
continuidade a filiação junta a Associação das Câmaras de Vereadores da Região da 
Produção. Em seguida o Ver. Delocir Buzzato também agradece a Presidente pela 
filiação, diz ser uma entidade muito importante aonde todos os vereadores se unem e 
juntos buscam recursos para o bom andamento dos municípios. O Ver. Cidnei Tibola 
agradece a filiação na ACVP e ressalta que este convênio é muito importante, pois são 
vereadores novos em busca de conhecimento e agradece aos eleitores, principalmente de 
sua comunidade por cada voto que conquistou. Não havendo quem queira se manifestar 
no espaço de líder, a presidente destacou que a próxima sessão ordinária será realizada 
no dia 25 de janeiro, as 19h00min horas e declarou encerrada a sessão. 
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