
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 17 DE MAIO DE 2021. 

Aos dezessete 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 nº10 de 2021, sob a 
Presidência da Vereadora Daiane Bast Von Muhlen. A presidente solicitou a Diretora para que verificasse 
a presença dos vereadores e a existência de quórum. Havendo presença dos nove vereadores houve 
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 requerimento de Licença do Vereador Carlos Alves Martins 
aprovado por unanimidade. Projeto de Lei do Executivo de n° 35/2021, o qual Autoriza a contratação de 
(01) secretário de escola, e dá outras providências, aprovado por unanimidade. Projeto de lei do 
Executivo de nº 36/2021, o qual Autoriza o Poder Executivo Municipal efetuar gastos para aquisição de 
bomba de água e matérias para a associação hídrica da comunidade Santa Bárbara (Linha Debastiani) e dá 
outras providências, aprovado por unanimidade. Não havendo mais matéria a serem votadas, passou-se 
para os assuntos gerais. O Vereador Delocir Busatto comenta sobre um documento que recebeu do 
presidente do sindicado dos funcionários públicos de Marau aonde pede que o prefeito mande o projeto 
de revisão geral anual, e diz que não seria um aumento de salário, mas sim uma ajuda pois os funcionários  
estão ganhando muito pouco. Pediu para que fosse revisto a questão do calçamento em frente ao 
cemitério, pois ai é um lugar aonde trafega bastante pessoas , também parabenizou a assistente social pelo 
seu dia e relatou sobreo dia vinte e nove, aonde  comemoramos o dia do município e por fim agradeceu o 
Deputado Marcom por ter destinado uma emenda de cem mil reais para o Hospital São José. O Vereador 
Rodrigo Vassoler questionou sobre alguns projetos e comentou sobre o concurso onde os funcionários 
não estão sendo contratados pelo concurso, mas sim por contratos. Disse ser favorável ao projeto 
36/2021, sobre o conserto de uma rede de água.  Falou da reposição dos salários dos funcionários 
públicos, aonde ele acha que pode ser concedido à reposição. O Vereador Dilermando Giarardello diz ser 
favorável a todos os projetos, comenta que será feito o calçada em frente ao cemitério, só estão no 
aguardo do projeto da engenheira ficar pronto para dar inicio. O Verador Delocir Buzatto pede para a 
secretária de obras que conserte o calçamento na frente da propriedade do Senhor Varlei Ferraz, agradece 
ao Vereador Rodrigo Vassoler pelo recurso trazido para o hospital. O Vereador Rodrigo Vassoler também 
comenta sobre a reposição salarial, parabeniza o Vereador Delocir Buzatto pelo recurso que o Deputado 
Marcon trouxe para o Hospital, parabeniza as assistentes sócias e enfermeiras pelo seu dia e também para 
o nosso município que no dia vinte e nove comemora mais um ano de existência. A Presidente da Câmara 
faz um esclarecimento sobre a verba de espalhadores de adubo que foi questionada na ultima sessão ao 
Vereador Rodrigo Vassoler. “Embora o Município esteja regular com o convenio, o Governo não 
repassou os valores destinado”. Por fim, a Presidente da Mesa destacou que a próxima sessão ordinária 

será realizada no dia 07 de junho, as 18h00min horas e declarou encerrada a sessão. 
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