
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 21 DE JUNHO DE 2021. 

Aos vinte e um 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 12 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. Com a ausência do Vereador Dilermando 
Girardello a 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 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 requerimento de licença do Vereador Rodrigo 
Vassoler aprovado por unanimidade. Passou a deliberações dos Projetos de lei, não havendo discussão 
passou-se a votação. Projeto de Lei 041/2021 Institui o regime de sobreaviso aos servidores públicos 
municipal lotados no setor de vigilância sanitária e dá outras providências, aprovado por unanimidade. 
Projeto de lei 042/2021 autoriza a contratação de um atendente de creche e dá outras providências 
aprovado por unanimidade. Não havendo mais matéria a serem votadas abriu-se o espaço de manifestação 
nos assuntos gerais, o Vereador Delocir Buzato comenta sobre o projeto nº41 e 42, diz ser favorável  
comenta de uma emenda que o Deputado Marcon teria destinado ao Hospital São José no valor de cem 
mil reais para costeio, agradece ao Deputado pelo apoio e incentivo ao nosso hospital. O vereador Gilnei 
Antunes diz ser favorável aos projetos, também questionou o Vereador Rodrigo Vassoler. “Vou  relatar os 
gastos feitos pelo vereador em diárias nos anos de,2018,2019 e 2020, que soma um total de vinte mil reais 
isso são despesas pagas pela câmara de vereadores, gostaria que nos apresentasse os recursos que você 
trouxe para o nosso município nesses três  anos, pois nós queremos mostrar para nossa população a 
economia que nós estamos fazendo aqui na nossa câmara. A Vereadora Irinéia Bastistello diz ser 
favorável a todos os projetos e agradece ao vereador Cidnei e Carlos pelos meses cedidos a ela, diz ter 
sido uma experiência muito boa e também questiona o Vereador Rodrigo para que apresente os recursos 
trazidos ao nosso munícipio. A Vereadora Fabiane Waskiviecz comenta sobre o asfalto a sentido a Vanini 
pede que se tome uma providência urgente, pois não tem mais como transitar por ali. O Vereador Cidnei 
Tibola também diz ser favorável as projetos, fala sobre o asfalto, que foi divulgado nas redes sócias que 
irão começar o recapeamento desse trecho. No espaço de líder o Vereador Rodrigo Vassoler comenta das 
emendas que ele teria trazido para o nosso município e sobre os projetos diz ser favorável mas pede que 
esse funcionário que vai ficar de sobre aviso que fiscalize, pois as aglomerações estão acontecendo e os 
casos de covid-19 aumentando. A Vereadora Ana Paula Schilling pede para que o Vereador Rodrigo 
Vassoler traga por escrito as verbas que ele conseguiu para o nosso município para que isso não fique 
somente entre os vereadores que seja uma coisa exposta ao público  .A Presidente da câmara comentou 
sobre um questionamento feito na sessão passada pelo Vereador Delocir Busatto “que ele exige que 
postasse os projetos pelo whatsapp, que se eu não fosse capaz era para desistir de ser vereadora”,  então 
eu fui em busca de informações aonde antigos vereadores me relataram que no tempo que você Delocir 
foi presidente nunca teria postado os projetos , então ainda você mentiu, então não adianta chegar aqui 
exigir algo que você nunca vez “. Por fim, a Presidente da Mesa destacou que a próxima sessão ordinária 

será realizada no dia 05 de julho, as 18h00min horas e declarou encerrada a sessão. 
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