
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 05 DE JULHO DE 2021. 

Aos cinco dias do mês de julho 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 13 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 quórum suficiente para as 
deliberações. Invocando a proteção de Deus a Presidente declarou aberta a Sessão Ordinária e convidou 
as Vereadoras Suplentes, Sra. Milena De Oliveira e Sra. Marcia Pedot Chiarello para que proferissem o 
juramento regimental. Colocou em votação a Ata da sessão Ordinária 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 Projeto de lei nº 044/2021, o qual “Autoriza Município de David 
Canabarro a aderir ao programa negocia RS, instituído pelo Estado do Rio grande do Sul, através da Lei 
Nº15.448/2020, regulamentada pelo decreto Nº55.307/2020 e da outras providências”, não havendo 
discussão da matéria e aprovado por unanimidade. Não havendo mais matéria a serem votadas abriu-se o 
espaço de manifestação nos assuntos gerais. o Vereador Cidnei Tibola , “deseja boas vindas as vereadoras 
Milena e a Márcia, “sintam-se bem a vontade em nossa casa”, comenta sobre o projeto nº 044,  diz ser 
favorável e espera que conseguimos reunir fundos para que possa ser investido em melhorias para o  
nosso município. O Vereador Delocir Buzato comenta sobre o projeto 44/2021, diz ser favorável e 
desejou boas vindas as novas Vereadoras colocando-se a disposição no que ele puder ajudar. A Vereadora 
Milena agradece por fazer parte a essa equipe , diz que tem muito a aprender e vai dar o máximo dela 
para que isso aconteça. A presidente pede para que a Vice- presidente e Vereadora  Ana Paula para 
presidir a sessão  pois a mesma gostaria de se  manifestar. Em sua manifestação, diz ser favorável aos 
projetos , desejou boas vindas as vereadora e agradece em nome da Raquel Lemos a colaboração de todos 
os vereadores e funcionários da casa que ajudaram no pedágio solidário da APAE , o qual arrecadou o 
valor de seis mil, oitocentos e vinte reais. Por fim, a Presidente da Mesa destacou que a próxima sessão 

ordinária será realizada no dia 19 de julho, as 18h00min horas e declarou encerrada a sessão. 

                                                      

                                                       Daiane Bast Von Muhlen 

Presidente 

  

Gilnei Antunes dos Santos 

 1º Secretário 
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Aos cinco dias do mês de julho 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 13 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 quórum suficiente para as 
deliberações. Invocando a proteção de Deus a Presidente declarou aberta a Sessão Ordinária e convidou 
as Vereadoras Suplentes, Sra. Milena De Oliveira e Sra. Marcia Pedot Chiarello para que proferissem o 
juramento regimental. Colocou em votação a Ata da sessão Ordinária 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 Projeto de lei nº 044/2021, o qual “Autoriza Município de David 
Canabarro a aderir ao programa negocia RS, instituído pelo Estado do Rio grande do Sul, através da Lei 
Nº15.448/2020, regulamentada pelo decreto Nº55.307/2020 e da outras providências”, não havendo 
discussão da matéria e aprovado por unanimidade. Não havendo mais matéria a serem votadas abriu-se o 
espaço de manifestação nos assuntos gerais. o Vereador Cidnei Tibola , “deseja boas vindas as vereadoras 
Milena e a Márcia, “sintam-se bem a vontade em nossa casa”, comenta sobre o projeto nº 044,  diz ser 
favorável e espera que conseguimos reunir fundos para que possa ser investido em melhorias para o  
nosso município. O Vereador Delocir Buzato comenta sobre o projeto 44/2021, diz ser favorável e 
desejou boas vindas as novas Vereadoras colocando-se a disposição no que ele puder ajudar. A Vereadora 
Milena agradece por fazer parte a essa equipe , diz que tem muito a aprender e vai dar o máximo dela 
para que isso aconteça. A presidente pede para que a Vice- presidente e Vereadora  Ana Paula para 
presidir a sessão  pois a mesma gostaria de se  manifestar. Em sua manifestação, diz ser favorável aos 
projetos , desejou boas vindas as vereadora e agradece em nome da Raquel Lemos a colaboração de todos 
os vereadores e funcionários da casa que ajudaram no pedágio solidário da APAE , o qual arrecadou o 
valor de seis mil, oitocentos e vinte reais. Por fim, a Presidente da Mesa destacou que a próxima sessão 

ordinária será realizada no dia 19 de julho, as 18h00min horas e declarou encerrada a sessão. 

                                                      

                                                       Daiane Bast Von Muhlen 

Presidente 

  

Gilnei Antunes dos Santos 

 1º Secretário 


