
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2021. 

Aos vinte e cinco dias do mês de outubro 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 20 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 ordinária passada a qual foi aprovada por unanimidade. No grande expediente 
o Vereador Rodrigo Vassoler pede que seja retirado de pauta o projeto de lei nº 052/2021 por ser um 
projeto bastante extenso, para que possa ser analisado com mais calma, diz ser favorável ao projeto nº 
053/2021. Comenta sobre a doação do prédio, que já foram feitas outras doações, mas existem ainda 
alguns que podem ser doados para que as comunidades possam usufruir, pois prédio que fica fechado 
acaba se deteriorando. Não havendo mais  quem queira se manifestar no grande expediente e no espaço 
de líder passou- se para a ordem do dia. Projeto de lei nº52/2021, que Estima a receita e fixa a despesa do 
município de David Canabarro para o exercício financeiro de 2022, o qual foi aprovado por unanimidade. 
Projeto de lei nº 053 /2021, que autoriza a doação de prédio e terreno onde funcionava Escola Municipal 
que especifica e dá outras providências, aprovado por unanimidade. Projeto de lei nº54/2021 que 
denomina Rua e da outras providências aprovado por unanimidade. O Vereador Delocir Busatto comenta 
sobre o projeto de lei nº 052, diz ser favorável, sobre o projetode lei nº 053/2021, também está favorável e 
pede para que o executivo retire as escolas do Rosário e de Navegantes que estavam no projeto de leilão e 
que seja doada a comunidade. O vereador faz um agradecimento ao chefe de obras por ter realizado 
alguns trabalhos que foram pedidos para a comunidade, como a melhoria do cemitério da comunidade, 
aonde a prefeitura dou dez tubos e ele também dou mais dez tubos e o restante a comunidade comprou. O 
vereador Cidinei Tibolla diz ser favorável aos projetos, sobre o projeto de lei nº 53, agradece a doação e 
que essa escola vai ser doada para o esporte. O vereador Rodrigo Vassoler pede para que seja cuidado o 
número da matrícula, para se certifica, agradece a participação de todos no encontro da associação dos 
vereadores, pede para que todos continuem participando porque agregar conhecimento nunca é demais. 
Não havendo quem queira se manifestar nos assuntos gerais e no espaço de líder, o Presidente da Mesa 
destacou que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 08 de novembro , às 19h30min horas e 

declarou encerrada a sessão. 

                                                      

                                                       CARLOS ALVES MARTINS 

Presidente 

 

CIDNEI EDSON TIBOLA 

2º Secretário 


