
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2021. 

Aos seis dias do mês de dezembro 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 23 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 e não havendo proposições para votação e discussão passou-se para os espaços. 
Nos assuntos gerais o Vereador Dilermando Girardello agradece as funcionárias da casa por 
terem enfeitado a árvore de natal da praça e comenta sobre o acidente ocorrido em nossa cidade 
aonde o motorista veio a óbito “estamos com problema sério e difícil de encontrar a solução 
pois este acidente é provocado por termos um acesso único para entrar na cidade e com muito 
morro. O Prefeito entrou em contato essa semana com o DAER para que eles permitissem 
colocar placas sinalizando sobre o morro e colocar redutor de velocidade”. O vereador também 
comenta que esteve conversando com algumas pessoas que se reuniram com o prefeito da época 
para fazer o desvio, mas não quiseram fazer pois iria acabar o movimento na cidade, e esse 
problema não vai ser fácil de resolver pois a prefeitura não tem condições financeiras de fazer 
este desvio e o DAER não está se importando muito com isso. O Vereador Delocir Busatto 
comenta sobre os buracos na avenida pede para que o executivo tome providência, pois está 
difícil de trafegar, comenta sobre as estradas no interior comenta que está ruim com bastante 
pedra, pede que de uma atenção maior nas estradas principais, pois está complicado, pede que 
coloquem pó de brita. Comenta sobre os funcionários aposentados, pede que o prefeito pense 
bem antes de demitir todo esse pessoal “pois colocar gente nova é não dar oportunidade, mas os 
que já estão tem experiência e ai o serviço rende, peço para que o prefeito pense e analise bem 
antes de exonerar. O Vereador comenta sobre o acidente que é um problema que está ai e temos 
que ver como vamos resolver. No outro acidente que aconteceu já tinha pedido para o prefeito 
se reunir com nós vereadores para tentar encontra uma saída, tentar pressionar os órgãos 
competentes para poder tentar resolver. O prefeito tem que pressionar o DAER, se precisar 
todos os vereadores irem juntos até ele tem que ir pois uma solução tem que ser encontrada logo 
antes que aconteça mais acidentes, acho que tem que colocar quebra mola, placas sinalizando 
reduza velocidade`. Comenta sobre o alargamento de estrada no interior, pede para o secretário 
acompanhar as obras pois tem muita reclamação que estão tirando muita terra de um lado e 
pouca do outro e o secretário estando junto os funcionários trabalham melhor. O Vereador 
Rodrigo Vassoler comenta sobre o acidente diz que todos comentam que este problema é do 
DAER, mas não, todos aquele dia do acidente viram que o problema é nosso, é da nossa cidade, 
pois as pessoas que estão envolvidas no acidente são amigos nossos, então temos que tentar  
encontra uma saída para amenizar o problema, sinalização desde entrada de São José e na 
entrada que vai para a Coasa, colocar uma placa grande para que pelo menos dez por cento dos 
caminhões possam desviar por ai. Será que o DAER não vai entender se o prefeito quiser 
sinalizar, temos que nos unir e irmos todos até eles, o secretário Costela vai ter que receber, 
desde da semana passada tentando uma audiência  com ele, então o problema não é o DAER, a 
responsabilidade  é deles o problema é nosso. Comenta dos buracos na avenida pede também 
uma atenção tentar tapar esses buracos. Sobre as questão dos aposentados uma situação bem 
delicada e bem polêmica porem o nosso município teve um ônus que alguns funcionários já 
tiveram que ser pagos num valor bem significativo, então peço para que o prefeito reveja essa 
situação , pense um pouco mais, pois ouve um acordo entre os prefeitos da Ampla, acordo não é 



lei, poderíamos aguardar um pouco. A vereadora Ana Paula Schilling concorda com o vereador 
Rodrigo sobre o acidente que este problema é nosso temos que se unirem nós vereadores 
juntamente com o prefeito e tentar solucionar o problema, pois é responsabilidade nossa. A 
vereadora Daiane B. Von Muhler comenta sobre o acidente, se coloca a disposição para se unir 
e tentar amenizar o problema. O vereador Cidinei Tibolla comenta sobre o acidente que o Lauro 
entrou em contato com o DAER para que seja feito algo para solucionar esse problema, pediu a 
instalação de quebra mola, mas eles alegam que existe lei hoje que não pode mais ser feito 
quebra molas nas rodovias, ai eles comentaram que no momento que acabarem a reforma do 
asfalto iriam fazer a sinalização, só que todos sabem que nem se quere estão trabalhando. 
Sabemos que a solução não vai ser fácil de ser resolvida pois isso envolve dinheiro e o DAER 
está falido e eles alegam que é mais importante duplicar a ponte de São Domingos que da muito 
mais acidentes do que fazer o desvio aqui em David Canabarro. Nós devemos sim se unir para 
tentar amenizar o problema porque resolver vai ser difícil. Sobre a questão dos aposentados é 
muito complicado falar neste assunto porque tem pessoas que dependem desse emprego, mas 
também tem pessoas que gostaria ter uma oportunidade de trabalhar, hoje eu não teria uma 
posição definida sobre esse assunto. No espaço de líder o vereador Rodrigo Vassoler comenta 
na questão que o prefeito entrou em contato com o DAER, que bom mas o prefeito é uma 
pessoa só, mas junto somos em dez com toda essas pessoas conseguimos mover vários 
deputados para que possam tomar uma providência sobre esse assunto, vamos nos mobilizar 
conversar com nossos deputados porque ano que vem é ano de eleição então eles precisão do 
nosso foto e é a hora de nós cobrar deles. Sobre a questão dos aposentados o vereador concorda 
com o Cidinei Tibolla que é uma questão complicada, mas pesquisei estudei a legislação não 
teria mudado então a preocupação seria que depois de exonerar  teriam os mesmos problemas 
que já tivemos de reintegrar os funcionário aonde teve que ser pago uma indenização que não 
foi pouco. Talvez fosse o caso dom prefeito repensar sobre essa questão talvez aguardar alguns 
meses para ver o que vai acontecer com as outras prefeituras. Comentou também sobre um 
encontro da ampla para prestação de conta do ano. O vereador Cidinei Tibolla comenta que o 
prefeito sim esta preocupado com o acidente ocorrido, mas que se não surgir efeito vamos sim 
juntos tentar outra saída para tentar amenizar o problema. Não havendo quem queira se 
manifestar no espaço de líder o presidente pede a diretora administrativa que lei o convite da 
associação dos vereadores Ampla. 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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