
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA21 DE FEVEREIRO DE 2022. 

 

Aos vinte e um dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, 
reuniram-se os Vereadores no Plenário da Câmara de Vereadores de David Canabarro, 
em Sessão Ordinária de nº 02 de 2022, 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. Feita a averiguação, foi confirmada e 
existência de quórum para as deliberações. Invocando a proteção de Deus o Presidente 
declarou aberta a Sessão Ordinária. Colocou em votação a Ata da sessão Ordinária 
anterior, a qual foi aprovada por unanimidade. Não houve inscrição de vereadores para 
se manifestar no espaço de grande expediente e no espaço de líder. Assim passou-se 
para a ordem do dia. Procedida à leitura do projeto de lei nº 07/2022 que “Dispõe sobre 
incentivo cultural mediante custeio direto de despesas e dá outras providências”, o 
mesmo foi Aprovado por unanimidade. Não havendo mais matérias a serem votadas 
abriu-se o espaço para a manifestação de assuntos gerais. O Vereador Delocir Buzato 
cumprimentou os presentes e manifestou-se favorável ao projeto, porquanto é 
importante e necessário o incentivo para a entidade, bem como o papel fundamental 
para a sociedade. O vereador Rodrigo Vassoler também manifestou-se ser favorável ao 
projeto. Ainda, acreditava que o valor do incentivo até poderia ser maior pela proporção 
do evento e que precisamos cada vez mais incentivar nossas crianças a essa cultura. O 
vereador Cidnei Tibolla manifestou-se favorável ao projeto, pois comenta que a questão 
não é pelo valor que a prefeitura esta repassando, mas sim o incentivo para as crianças 
que uma criança dentro do CTG é uma criança a menos na rua convivendo com coisas 
ruins que a rua oferece. A vereadora Daiane Bast Von Mulher diz ser favorável ao 
projeto que precisamos incentivar cada vez mais nossas crianças a seguir o 
tradicionalismo gaúcho, pois ali aprendemos somente coisas boas. Não havendo mais 
quem queira se manifestar no espaço de líder o Presidente da Mesa destacou que a 
próxima sessão ordinária será realizada no dia 14 de março, às 19h00min horas e 
declarou encerrada a sessão. 
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