
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 23 DE AGOSTO DE 2021. 

Aos vinte e três 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 16 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. Não havendo quem 
queira se manifestar no grande expediente e no espaço de líder passou- se para a ordem do dia. Procedida 
a leitura do projeto de lei nº 48 que “Autoriza ao poder executivo municipal a conceder o direto real de 
uso de bem público municipal e dá outras providências”. Sem discussão e aprovado por unanimidade. 
Não havendo mais matérias a serem votadas abriu-se o espaço de manifestação de assuntos gerais. O 
Vereador Delocir Buzato diz ser favorável ao projeto nº 48, comenta sobre um pedido feito pelo Isais 
Ticiani, para dar uma averiguada na ponte na Linha Rissato. O Vereador Cidinei Tibola diz ser favorável 
ao projeto nº 48 e que no ver dele é valido por ser uma área perto do cemitério e tem que se manter limpo. 
O vereador Dilermando Girardello diz ser favorável ao projeto nº 48, sobre a ponte foi dado uma melhoria 
algum tempo passado, mas vão dar uma olhada para ver em que situação ela se encontra agora. Não 
havendo quem queira se manifestar no espaço de líder a Presidente da Mesa destacou que a próxima 

sessão ordinária será realizada no dia 13 de setembro, as 18h00min horas e declarou encerrada a sessão. 
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