
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2021. 

Aos treze  dias do mês de setembro 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 17 de 2021, sob a 
Presidência do Vereador Carlos Alves Martins. O 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 o Presidente declarou aberta a Sessão Ordinária. Colocou em 
votação a Ata da sessão extraordinária passada, a qual foi aprovada por unanimidade. 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 49 que “Dispõe sobre as diretrizes orçamentarias para o exercício financeiro 
de 2022”. Sem discussão e aprovado por unanimidade. Projeto de lei nº 050 que “Autoriza a contratação 
de um atendente de creche e da outras providências”. Sem discussão aprovado por unanimidade. Projeto 
de lei nº 051 que “Autoriza o poder executivo municipal a repassar recursos financeiros na forma de 
auxilio para organização civil e da outras providencias”. Sem discussão aprovado por unanimidade.  Não 
havendo mais matérias a serem votadas abriu-se o espaço de manifestação de assuntos gerais. O Vereador 
Cidinei Tibola diz ser favorável aos projetos, comentou sobre a obra da ponte que faz divisa com São 
Jorge, na comunidade da Salete , comenta que foi feito um investimento de cento e sessenta mil mas que 
se faz necessária e nos próximos dias será dado inicio a reforma da ponte do carreiro na comunidade de 
Fátima aonde também será alargada. Sobre o repasse do valor da APAE diz que é de extrema importância 
pois a demanda de crianças especiais esta aumentando e parabeniza o Vereador Carlos Martins pela 
presidência .O Vereador Rodrigo Vassoler também parabeniza o Carlos Martins pela presidência e lhe 
deseja um excelente trabalho, comenta sobre o projeto nº 51 e diz ser favorável, pois a APAE é uma 
entidade que precisa muito de ajuda. A Vereadora Ana Paula deseja boas vindas ao novo presidente e diz 
ser favorável aos projetos principalmente o da APAE, pois esta aumentando muito os casos de crianças 
autistas, também pede para a secretaria de obras dar uma atenção para a ponte na Linha Navegantes pois 
está bem comprometida. A Vereadora Milena cumprimenta o nosso novo presidente e deseja que ele 
realize um excelente trabalho diz ser favorável ao projeto da APAE. A Vereadora Daiane diz ser 
favorável aos projetos, agradece a secretaria de obras pelo trabalho que estão realizando nas comunidades 
de São Pedro e Santo Isidoro onde estão fazendo um alargamento de estradas, pois lá era um trecho 
bastante estreito e esburacado, e também a vereadora realizou uma prestação de contas dos seus oito 
meses de presidente da Câmara. O Vereador Dilermando parabeniza o novo presidente da câmara, diz ser 
favorável aos projetos, comenta sobre o pedido da Vereadora Ana que essa ponte já foi concertada. O 
vereador Delocir Buzato deseja um bom trabalho ao novo presidente, comenta do projeto nº 51, comenta 
que sempre foi favorável aos projetos da APAE e diz que é uma entidade que merece uma atenção maior 
pois são crianças especiais que precisa muito de ajuda. Pede para a secretaria de obras concertar a estrada 
na família Moreira que esta bastante ruim e também a estrada do Rosário, pede para que se possível fazer  
um quebra mola no Bairro Planalto pois o pessoal estão correndo muito e se puder reativar a quadra de 
areia no Bairro Planalto. Não havendo quem queira se manifestar no espaço de líder o Presidente da Mesa 
destacou que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 27 de setembro, as 18h00min horas e 

declarou encerrada a sessão. 
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