
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 05 ABRIL DE 2021. 

Aos cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte um, reuniram-se no Plenário da 
Câmara de Vereadores de David Canabarro, em Sessão Ordinária de nº 07 de 2021, sob a Presidência da 
Vereadora Daiane Bast Von Muhlen. A presidente solicitou a Diretora para que verificasse a presença dos 
vereadores. Com a presença dos nove vereadores há quórum suficiente para as deliberações. Invocando a 
proteção de Deus a Presidente declarou aberta a Sessão Ordinária e convidou a vereadora Irinéa Dal Bem 
Batistello para que proferisse o juramento regimental. Colocou em votação a Ata da sessão Ordinária, a 
qual foi aprovada por unanimidade. No grande expediente o Verador Rodrigo Vassoler comentou sobre a 
Moção de Repúdio n° 02/2021pede apoio aos colegas vereadores, não havendo mais quem queira se 
manifestar no grande expediente a na comunicação de líder passou-se para ordem do dia. Procedida à 
leitura do Projeto de Moção N° 02/2021 Bancada PP e PSB, a qual repudia a Revogação dos Parágrafos 
2° e 5° do art. 22 da Constituição do estado do Rio Grande do Sul, proposta na Assembléia Legislativa do 
RS, através da PEC 280/2019, a qual dispensa consulta plebiscitária para venda das estatais CORSAN, 
PROCERGS E BANRISUL, assim como a contrariedade é privatização da Companhia Riograndense de 
Saneamento aprovado por unanimidade. Projeto de lei 25/2021 Autoriza contratação de (02) técnicos de 
enfermagem e dá outras providências, aprovado por unanimidade. Projeto de lei 26/2021 Autoriza 
contratação de (01) secretário de escola e da outras providencias, aprovado por unanimidade. Projeto de 
lei 27/2021 autoriza contratação de (16) atendentes de creche e da outras providências, aprovado por 
unanimidade. Projeto de lei 28/2021 autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar contribuição mensal 
extraordinária em favor da Sociedade Hospitalar São José e da outras providências, aprovado por 
unanimidade. Projeto de lei 29/2021 fixa o valor para pagamento de obrigações de pequeno valor/RPV, 
decorrentes de decisões judiciais, nos termos do art. 100§ 3° e 4° da Constituição Federal e dá outras 
providências, aprovado por unanimidade. Pedido de Providência n°01/2021, no qual o Vereador Rodrigo 
Vassoler pede ao Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras realize a manutenção e 
recuperação da estrada na comunidade de São Judas que dá acesso as Pedreiras, Família Rossato e 
Oliveira e demais usuários. Não havendo mais matéria a serem votadas, passou-se para os assuntos gerais. 
O primeiro inscrito, o Ver. Rodrigo Vassoler diz ser favorável ao projeto de moção 01/2021 apresentada 
pelo Vereador Delocir Busato apresentada na outra sessão a qual por motivos particulares não pode estar 
presente, sobre a moção 02/2021 diz que o Governador não tem direito de tirar do povo o que é dele, é 
público e que não pode cair nas mãos de empresas privadas, sobre os outros projetos o Vereador acha 
estranho a contratação das atendentes de creche onde a mesma não está atendendo, sobre o projeto 
28/2021 diz ser favorável, o projeto de lei 29/2021gostaria que tivesse ficado em estudo para poder 
analisar melhor, pois é um projeto bem complexo. A Veradora Ana Paula Schilling explica sobre os 
projetos sobre a contratação das dezesseis atendentes de creche, que se faz necessário devido à pandemia 
e a demanda de crianças se faz necessário essa quantidade de atendentes, e a urgência desse projeto é que 
não sabemos quando voltara às aulas então assim que retornarem as aulas já pode ser feito a contratação, 
sobre o projeto de lei 29/2021 a comarca de casca deu até quarta- feira para dar um retorno, ou os 
vereadores aprovam o RPV de dez mil ou será fixada em trinta e três mil. O Vereador Dilermando 
Girardello se pôs a disposição dos colegas, agradece, pois estou assumindo hoje uma cadeira no 
legislativo e se diz ser favorável a todos os projetos. A Veradora Irinéia Dal Bem Batistello agradece a 
oportunidade de poder assumir por três meses uma cadeira na câmera de vereadores e se coloca a 
disposição de todos. Por fim, a Presidente da Mesa destacou que a próxima sessão ordinária será realizada 

no dia 19 de abril, as 19h00min horas e declarou encerrada a sessão. 
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