
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2021. 

Aos oito dias do mês de novembro 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 21 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 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. Não havendo proposições para votação e 
discussão passou-se para os assuntos gerais. O vereador Cidinei Tibolla fez um comentário de 
um rolo compactador, parabeniza a administração municipal pela aquisição, a qual foi através 
de muito esforço e economia feita pela administração, ressalta que essa máquina será muito útil 
na melhoria das estradas do interior. O Vereador Delocir Busatto comenta sobre a  aquisição do 
rolo. Relata que é uma máquina boa, pesada. Parabeniza a administração pela aquisição. O 
vereador Rodrigo Vassoler comenta sobre a aquisição do rolo, que já em 2018 teria subido um 
projeto para a compra do mesmo, mas depois foi trocado para comprar o britador, comenta que 
seria necessária uma prancha para transportar esse rolo, a patrola, os caminhões e demais 
maquinários, “mas sabemos que as coisas não estão fáceis, mas devagar as coisas vão se 
ajeitando”. A Vereadora Daiane Bast Von Muhler faz uma agradecimento ao Deputado Alceu 
Moreira por uma emenda que esta a caminho para o nosso município, no valor de cento e trinta 
mil, e uma emenda do Deputado Covati Filho, no valor de cento e oitenta mil, também outros 
valores que veio através do Deputado Heitor Schuch, no valor de cento e cinquenta mil, para 
custeio da saúde e por fim, um outro valor do Senador Luiz Heinze, no valor de cem mil para o 
custeio da saúde também. No espaço de líder o Vereador Rodrigo Vassoler comenta que 
algumas dessas emendas seriam frutos de algumas viagens dele a Brasília. Não havendo quem 
queira se manifestar no espaço de líder. O Presidente da Mesa destacou que a próxima sessão 
ordinária será realizada no dia 22 de novembro, as 19h30min horas e declarou encerrada a 
sessão. 
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