
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 09 DE AGOSTO DE 2021. 

Aos nove dias do mês de agosto 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 15 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. Colocou em 
votação a Ata da sessão Ordinária passada, a qual foi aprovada por unanimidade. No grande expediente o 
vereador Rodrigo Vassoler pede para que seja retirado de pauta o projeto lei de nº 046, por ser um projeto 
bastante extenso merece uma analise com mais calma e para ver se todos os projetos estejam amparados 
no PPA. A presidente da câmara faz uma indagação com os demais sobre se o projeto iria para a pauta do 
dia, o qual seguiu por vontade da maioria. Procedida à leitura do pedido de informação de nº01/2021 do 
VereadorDelocir Buzatto,. Projeto de lei nº 046/2021, o qual “Dispõe sobre o plano plurianual para o 
período de 2022 a 2025 e da outras providências”, sem discussão e aprovado por unanimidade. Projeto de 
lei nº 47/2021”autoriza a contratação de um servente e da outras providências”, não havendo discussão 
aprovado por unanimidade. Moção de apoio n° 03º qual dispõe sobre a reposição das perdas salariais dos 
trabalhadores e trabalhadoras da rede estadual de educação apresentada pelo vereador Rodrigo Vassoler, 
não havendo discussão e aprovado por unanimidade.  Não havendo mais matéria a serem votadas abriu-se 
o espaço de manifestação nos assuntos gerais, o Vereador Delocir Buzatto, comenta sobre a moção de 
apoio sobre os professores, comenta sobre a visita do Governado do Estado na comunidade do Rosário 
“fala bonitinho e que esta com todas suas contas em dia, mas não comenta que esta com a reposição 
salarial dos professores atrasado ,”sobre o pedido de informação pede para que o executivo forneça esse 
pedido por escrito pois a população gostaria de saber, e também sobre o projeto 047 ,diz ser favorável. O 
Vereador Cidinei Tibola diz ser favorável a todos os projetos, comenta sobre um abaixo assinado que esta 
sendo feito sobre a rua do cemitério e diz que estão tomando providências na medida do possível pois o 
prefeito não tem muito o que fazer já que isso é responsabilidade do DAER. No espaço de líder o 
vereador Delocir Buzatto comenta sobre o acidente no cemitério, pede para que todos analisem e que 
possam assinar este  abaixo assinado, também parabeniza os pais pela passagem do dias dos pais . O 
vereador Rodrigo Vassoler agradece o apoio à moção de apoio n°03, fala sobre os acidentes que estão 
acontecendo nesta rua “é responsabilidade do estado é, mas em parte e pede que os vereadores pessam 
ajuda a seus deputados, para que possam tentar ajudar nesta questão”. Não havendo quem queira se 
manifestar no espaço de líder a Presidente da Mesa destacou que a próxima sessão ordinária será 

realizada no dia 23 de agosto, as 18h00min horas e declarou encerrada a sessão. 
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