
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2021. 

Aos vinte e dois 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 22 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 
passou- se para a comunicação de Líder, aonde o Vereador Cidinei Tibolla comenta que se 
reuniram como os colegas e a partir de agora passa ser o líder de pancada do PP, se coloca a 
disposição para todos que precisarem dele. Não havendo proposições para votação e discussão 
passou-se para os espaços. Nos assuntos gerais a Vereadora Daiane Von Mulher comenta 
somente um questionamento feito na sessão passada pelo Vereador Rodrigo Vassoler, sobre 
uma emenda enviada pelo Deputado Heitor Shuker “fui conversar com o Prefeito Lauro o qual 
disse que esse valor veio, teria sido para um custeio da saúde e seria com a definição do 
movimento sindical, e que não seria um que o Vereador Rodrigo teria ido buscar, então queria 
dizer que não é só indo a Brasília que se conseguem recursos”. No espaço de líder o vereador 
Rodrigo Vassoler comenta que a “a emenda de cem mil reais para o custeio não é uma emenda 
que vem todo ano, mas foi protocolada em 2020 junto ao gabinete do Deputado, só que se o 
presidente do partido ou o vereador requerer que não precisa mandar essa emenda, certamente 
ela não viria”. O Vereador Cidinei Tibola comenta sobre o que o Vereador Rodrigo Vassoler 
falou, que na verdade se consegue verbas sem ir a Brasília, não que não seja necessário, mas que 
se economiza em despesas de viagens e diárias, porque todos os deputados tem escritório em 
Porto Alegre, aonde recebem os ofícios. Não havendo quem queira se manifestar no espaço de 
líder. O Presidente da Mesa destacou que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 20 de 
dezembro, as 19h30min horas e declarou encerrada a sessão. 
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