
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 14 DE MARÇO DE 2022. 

 

Ao quatorze dias do mês de março 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 03 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. O presidente pede que a secretária informe sobre a 
pauta. Procedida à leitura do Requerimento de licença do vereador Cidnei Tibolla, 
aprovado por unanimidade. Projeto de lei nº 08/2022 que “Autoriza o Poder Executivo 
Municipal a repassar recursos financeiros na forma de auxílio para organização da 
sociedade hospitalar e dá outras providências”, o mesmo foi Aprovado por 
unanimidade. Projeto de lei nº 09 “ Altera a Lei Municipal de nº1599/2009 e da outras 
providências. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei nº 11/2022 “Altera carga 
horária e padrão de vencimento do cargo de atendente de merenda e dá outras 
providência”. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei nº 13 “Autoriza a contratação 
de 01 entrevistador em caráter emergencial para atender as necessidades temporárias de 
excepcional interesse público e atender a programa específico conveniado com o estado 
do Rio Grande do Sul e União e dá outras providências ”. Aprovado por unanimidade. 
No grande expediente o vereador Rodrigo Vassoler comenta sobre os projetos, sobre o 
projeto 08 diz ser favorável “acho que o hospital São José são lutas de muitos anos não 
é fácil precisamos de muitos recursos para manter o hospital aberto”, sobre o projeto 09 
também é favorável  e o projeto 011 “acho que esse projeto subiu com um pouco de 
antecedência  pois a funcionária ainda não teria sido exonerada, mas sei que esse setor 
precisa de alguém para controlar a merenda então sou favorável . Sobre a contratação do 
entrevistador também é favorável. O vereador Cidnei Tibolla comenta sobre os projetos 
diz ser favorável ao projeto do hospital “é uma luta muito grande para podermos manter 
o hospital aberto, então toda ajuda é bem vinda”, sobre o projeto 09 e 11 também é 
favorável, mas sobre o projeto 11 é somente uma precaução que só será contratada 
quando a outra funcionaria for exonerada. O vereador Delocir Busato cometa sobre o 
projeto 08 diz ser favorável “pois o hospital sempre ajudei e fiz de tudo para não fechar 
porque pensa para aonde vamos ir”. Sobre o projeto 09,11 e 13 diz ser favorável.  Não 
havendo mais matérias a serem votadas abriu-se o espaço para a manifestação de 
assuntos gerais. O Vereador Dilermando Girardello diz ser favorável ao projeto do 
hospital “nosso hospital é de referencia em todos os municípios da região então 
precisamos muito manter ele aberto”. O projeto 09 também diz ser favorável, sobre o 
projeto da funcionaria da merenda “será uma economia no município, pois eram dois 
funcionários e agora com um vai fazer o serviço”. Queria fazer um agradecimento ao 
Deputado Giovani Cherini levou em mãos uma emenda no valor de 530 mil reais para 
aquisição de uma pá carregadeira e um kit no valor de 120,00 mil reais para o conselho 



tutelar, e também a visita do Deputado Covat Filho que trouxe uma emenda de 130 mil 
reais  para o hospital e 100 mil para a saúde. O Vereador Delocir Busato agradece ao 
Deputado Marcom que liberou uma emenda de 100 mil reais para o hospital, certamente 
essa emenda tenha chegado numa boa hora. O vereador Rodrigo Vassoler deixa uma 
lembrança para todas as mulheres pela passagem do dia da mulher, comenta sobre o 
hospital “sempre lutamos pelo hospital e continuaremos indo em busca de recursos para 
que ele não feche, conseguimos mais uma emenda do Deputado Márcio Biolqui no 
valor de 50 mil reais. A vereadora Ana Paula agradece ao Juninho pelo serviço prestado 
e da às boas vindas ao Juliano. O vereador Gilnei Antunes faz um agradecimento ao 
Juninho pelo serviço prestado e também faz um agradecimento ao poder público pelo 
apoio dado ao rodeio mesmo com muita dificuldade, chuva barro não abandonaram em 
momento algum. A vereadora Daiane  agradece o Juninho pelo tempo que nos auxilio e 
deseja boas vindas ao Juliano. Diz ser favorável ao projeto 08 “porque precisamos 
manter o hospital em pé, então toda ajuda é bem vinda” , sobre o projeto 09,11 e 13  diz 
ser favorável. Agradece ao Deputado Covat Filho pelas emendas que destinou ao nosso 
município. O vereador Cidnei Tibolla também parabeniza pelo dia da mulher e 
parabeniza o pessoal do rodeio pelo empenho e pela bela organização , apesar do tempo 
não ter colaborado foi um evento muito grande .No espaço de líder o vereador Delocir 
Busato parabeniza as mulheres pelo dia da mulher, agradece ao Juninho pelo serviço 
que prestou e agradece os Deputados que colaboraram com emendas enviadas para o 
nosso município. A vereadora Fabiane comenta sobre as duas emendas que foram 
entregues pelo partido PL, “trabalhei no conselho tutelar e uma das coisas que eu queria 
muito conseguir era o kit para o conselho aonde vinha um carro, cinco computadores, 
geladeira, bebedouro, impressora etc, então eu consegui não passar do prazo para se 
escrever isso já faz dois anos então hoje foi feita essa entrega, espero que os 
funcionários façam bom uso. Semana passada o Deputado Cherini esteve aqui no 
gabinete do prefeito para fazer a entrega da maquina pá carregadeira que vai ajudar 
muito. O Deputado paparico Back é um grande defensor das APAES e a gente queria 
muito ajudar a APAE do nosso município, então agradeço o prefeito Lauro por ter 
abraçado a nossa ideia, pois a APAE não é cadastrado no SUS ela não teria como 
receber diretamente uma ajuda, então conversando com o prefeito e a diretora da APAE 
e a gente fez um acordo que a prefeitura daria os 100 mil para APAE para construir a 
sala multi sensorial e a gente conseguia o recurso para a pá carregadeira, então esta sala 
já foi feita, já estão usando, ficamos felizes por poder ajudar . 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 28 de março, às 19h00min horas e declarou 
encerrada a sessão. 
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