
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 07 DE JUNHO DE 2021. 

Aos sete dias do mês de junho 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 11 de 2021, sob a 
Presidência da Vereadora Daiane Bast Von Muhlen. A presidente solicitou a Diretora da Câmara para que 
verificasse a presença dos vereadores e a existência de quórum. Havendo a presença dos nove vereadores 
e quórum para as deliberações. Invocando a proteção de Deus a Presidente declarou aberta a Sessão 
Ordinária. Colocou em votação a Ata da sessão Ordinária da sessão passada, a qual foi aprovada por 
unanimidade. Não havendo manifestação no grande expediente e na comunicação de líder, passou-se para 
ordem do dia. Procedida à leitura do oficio encaminhado pelo Poder Executivo. Cumprimentando-os 
cordialmente, de antemão já ressalto o sentimento de gratidão e apreço por todos os servidores 
municipais, os quais prestam serviço de excelência e de estrema importância para nossa população. Em 
atenção a Carta Aberta, que tomou o protocolo nº 222/21, no qual requer-se a reposição inflacionária 
referente ao período de 01/01/2020 a 31/12/2020 aos servidores municipais, temos que, por disposição 
legal ( lei complementar nº 173/2020) os gestores municipais estão impedidos de conceder a requerida 
reposição inflacionária. O Tribunal de contas do Estado do Rio Grande do Sul na data de 14/04/2021 
concedeu medida liminar e suspendeu a lei municipal do município de Canoas que havia concedido 
reposição inflacionária aos servidores municipais. A decisão liminar ainda será objeto de julgamento 
final, o qual poderá confirmar ou revogar a decisão, entretendo os gestores municipais estão vinculadas a 
seguir o caminho dessa decisão, visto que o entendimento dos Conselheiros é no sentido da 
impossibilidade de reposição inflacionária. Por tais razões, entendemos que, no momento, não existe 
ampara legal para a concessão da justa e merecida reposição inflacionária aos servidores municipais. 
Atenciosamente “Lauro Antônio Benedetti, Prefeito Municipal”. Passou-se para a discussão dos projetos. 
O Vereador Rodrigo Vassoler diz ser favorável ao projeto de resolução 003/2021, sobre o projeto 
37/2021comenta que tem algo contraditório, pois se não se pode dar aumento aos servidores público 
então porque para alguns funcionários pode ser dado e também é favorável aos projetos nº 38, mas pede 
que o executivo vá em busca de empresas que se estalem em nosso município para poder gerar emprego a 
nossa  população aonde eles  possam gastar o dinheiro em nosso município. Ao projeto 39 e 40 diz ser 
favorável. Sem mais manifestação na discussão dos projetos passou-se a votação. Projeto de Resolução nº 
003/2021, acrescenta atribuições ao cargo de auxiliar de serviços internos, alternando o anexo I-1 da Lei 
Municipal nº 1.754, de 02/01/2012- Quadro de cargos e funções públicas do Poder Legislativo do 
Municípios de David Canabarro e da outras providências, aprovado por unanimidade. Projeto de lei 
37/2021, Concede reajuste de vencimento aos cargos de Agente Comunitário de Saúde e dá outras 
providências, aprovado por unanimidade. Projeto de lei 38/2021, Autoriza o município de David 
Canabarro a desafetar bem imóvel, aprovado por unanimidade. Projeto de lei 39/2021, Autoriza a abertura 
de crédito especial no valor de até R$80.000,00 (oitenta mil reais), aprovado por unanimidade. Projeto de 
lei 40/2021, Regulamenta o uso do cemitério Municipal de David Canabarro e da outras providências, 
aprovado por unanimidade. Não havendo mais matéria a serem votadas abriu-se o espaço de manifetação 
nos assuntos gerais, o Vereador Delocir Buzato comenta sobre o projeto nº 37, diz que acha que tem sim 
como dar o reajuste de salários para todos os funcionários e não somente para os agentes de saúde, claro 
que os agentes de saúde merecem, mas todos os funcionários merecem. É favorável ao projeto nº 38 mas 
pede mais incentivo para que novas empresas se estalem , o projeto 39 e 40 diz ser favorável. Pede para 
que consertem a calçada em frente à casa mortuária e também na frente da casa do Elton Didó. A 
Vereadora Ana Paula Schilling comenta sobre o projeto nº 37, ”esse projeto em primeiro momento parece 
ser contraditório devido a Lei 173 não permitir o aumento, porem na mesma lei ela diz que todo e 
qualquer projeto que foi feito anterior e a lei tem que ser executado, neste caso é um salário padrão e é 
uma lei federal, então não tem como não ser dado esse aumento. “E sobre o que os vereadores 
comentaram sobre a saída de empresas do município a Vereadora também é contra, mas não cabe 
somente ao prefeito, cabe também aos vereadores fiscalizar, investigar para ver o que esta acontecendo 
com essa empresa porque ela esta indo embora qual é o motivo real. Vereador Cidinei Tibola comenta 
sobre os projetos diz ser favorável e sobre o projeto nº 37 “ A lei já era para ser cumprida a partir de 
primeiro de janeiro, aonde alguns municípios já deram esse aumento então acho que a lei é legal então 
tem que ser concedido esse aumento”. E sobre o aumento de salário aos funcionários públicos é um tanto 



prudente o executivo se precaver para não fazer algo de errado. Esperamos que essa pandemia passe ai o 
prefeito possa rever e dar o aumento que o funcionalismo merece. Diz ser favorável ao projeto do terreno 
aonde possam se instalar mais empresar e gerar mais empregos. Quanto a questão do cemitério diz ser 
totalmente favorável a agilizar, para poder liberar as licenças e começar a usar . O vereador Gilnei 
Antunes dos Santos diz ser favorável aos projetos e diz que são todos de suma importância para o bom 
funcionamento do município, comentou sobre a denuncia feita novamente contra o rodeio municipal, se 
sente revoltado pois seria um evento grande aonde seria tomada todas as medidas de segurança mas 
infelizmente mais uma vez tiveram o prazer de denunciar e que outras festas aconteceram e nada foi feito. 
A Vereadora Irinéia Dal Bem Batistelo diz ser favorável a todos os projetos e sobre a questão do aumento 
dos funcionários, “gente estamos num meio de uma pandemia, temos que ver as leis, não é bem assim dar 
aumento, nas reuniões da ampla tem dezoito municípios, o Prefeito de Passo Fundo esta lá, esse foi um 
que deu o aumento, porque ele não se manifesta, ele permanece calado, ele que se justifique o porque ele 
deu esse aumento aonde ele sabia que não podia ser dado, então é a hora de se unir e não culpar o 
prefeito.” Comentou também sobre uma carga de brita que o Vereador Rodrigo Vassoler teria levado em 
um local  aonde não teria ordem para descarregar, pediu para ter mais cuidado e se informar se não souber 
o local de descarregar . O Vereador Dilermando Girardello diz ser favorável aos projetos, sobre ao 
incentivo de empresas em nosso município, a prefeitura dá o terreno, dá terra, plangem e todo o incentivo 
que ela precisa para começar, algumas empresas se instalaram em São Pauleto, no entanto a sede é aqui 
no nosso município, somente o depósito é lá pois o terreno lá é bem mais em conta do que aqui na cidade 
e devido ter o asfalto aonde é mais fácil para poder entrar com o caminhões; sobre os buracos na cidade é 
a Corsan que abre para concerto de água e tem que deixar um tempo para poder afirmar o chão, se sente 
envergonhado sobre a denuncia feita contra o CTG ,”é gente que não quer ver o município crescer”. No 
espaço de líder o Vereador Delocir Busatto pede para o executivo que incentive para que as empresa 
possam se instalar aqui no nosso município. O Vereador Rodrigo Vassoler pede para ser disponibilizada 
essa carta que o executivo enviou para os funcionários possam ter acesso. Sobre um comentário que a 
Veradora Iriéia fez, ele acha que todos têm direto a brita. Por fim, a Presidente da Mesa destacou que a 
próxima sessão ordinária será realizada no dia 21de junho, as 18h00min horas e declarou encerrada a 

sessão. 
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