
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 03DE MAIO DE 2021. 

Aos três dias do mês de maio 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 09 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. Colocou em 
votação a Ata da sessão Ordinária, a qual foi aprovada por unanimidade. Não havendo quem quisesse se 
manifestar no grande expediente e na comunicação de líder passou-se para ordem do dia. Procedida à 
leitura do Projeto de Lei do Executivo de n° 33/2021, o qual Autoriza a contratação temporária de 
excepcional interesse público, e dá outras providências, aprovado por unanimidade. Projeto de lei do 
Executivo de nº 34/2021, o qual Autoriza contratação de (01) professor de Educação Infantil e dá outras 
providências, aprovado por unanimidade. Não havendo mais matéria a serem votadas, passou-se para os 
assuntos gerais. O Vereador Delocir Busatto diz ser favorável as projetos e comentou sobre uma emenda 
parlamentar que conseguiu, no entanto não teve seu  nome não foi mencionado. Pede também ao 
secretário de obras que de uma atenção maior as estradas do interior que estão em péssimas condições de 
tráfego. O Vereador Rodrigo Vassoler também diz ser favorável aos projetos e reforça o pedido de 
manutenção nas estradas do interior. O Vereador Dilermando Girardello comentou sobre as estradas, diz 
que não estão em boas condições pois pede a compreensão da população pois o clima não está favorável , 
“faz muito tempo que não chove não tem como colocar as máquinas para arrumar” e pede o apoio dos 
Vereadores para fazer um pedágio solidário para o Hospital São José. Por fim, a Presidente da Mesa 
destacou que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 17 de maio, as 19h00min horas e declarou 

encerrada a sessão. 
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