
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 28 DE MARÇO DE 2022. 

Aos vinte e oito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, reuniram-se no Plenário da Câmara 
de Vereadores de David Canabarro, em Sessão Ordinária de nº 04 de 2021, sob a Presidência do Vereador Carlos 
Alves Martins, os Vereadores do Município de David Canabarro. O presidente solicitou a Diretora da Câmara para 
que verificasse a presença dos vereadores e a existência de quórum, sendo confirmada a existência de quórum 
suficiente para as deliberações. Invocando a proteção de Deus o Presidente declarou aberta a Sessão Ordinária. 
Colocou em votação a Ata da Sessão Ordinária passada, a qual foi aprovada por unanimidade. Na comunicação de 
líder, o vereador Dilermando comentou que a partir de agora, com a licença  do vereador Cidinei Tibolla, ele será o 
novo líder de bancada do PP. Logo em seguida  passou-se para ordem do dia. Procedida à leitura do Projeto de Lei 
nº14/2022 autoriza o executivo municipal efetuar despesas com participação na copa basalto de futebol de campo 
edição 2022, aprovado por unanimidade. Projeto de lei 015/2022 autoriza o poder executivo municipal a contratar 
pessoal em caráter emergencial para atender necessidade de excepcional interesse público e dá outras providências 
aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 16/2022 autoriza a concessão de incentivo á instalação e permanência de 
empresa no munícipio e dá outras providências, aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 17/2022 dispõe sobre a 
dispensa da incidência de multas e juros dos débitos tributários e não tributários, no período e forma que especifica 
aprovado por unanimidade. Projeto Lei 18/2022, autoriza o poder executivo municipal a contratar pessoal em caráter 
emergencial para atender necessidade de excepcional interesse público e dá outras providências, aprovado por 
unanimidade. Moção de apoio a manutenção da vara do trabalho na cidade de Lagoa Vermelha –RS e pela revogação 
do Art. 27 da resolução do CSJT nº 296/2021, aprovado por unanimidade. Na discussão da matéria o vereador 
Rodrigo Vassoler comenta sobre os projetos e diz ser favorável ao projeto 14, sobre o projeto 15 pediu que desse uma 
atenção maior, pois existe gente na lista de espera do concurso e não consigo entender o porque da contratação, sobre 
o projeto 16 e 17 diz ser favorável e sobre o projeto 18  também  chama atenção a justificativa pois a técnica em 
enfermagem que estava no cargo  esta retornado da licença maternidade então não sei o porque da contratação. O 
Vereador Dilermando Girardelo diz ser favorável as projetos e explica o porque do projeto 18, pois a Samu não pode 
ficar sem técnico em enfermagem e a técnica que esta sendo contratada é para fazer as férias das outras enfermeiras 
que tem direto a férias, sobre o projeto da contratação do operário não esta sendo feito através do concurso pois um 
dos aprovados e foi chamado não passou pelo exame psicológico e então essa pessoa pode entrar na justiça e o 
prefeito está aguardando a decisão do juiz pois se for chamar o operário pelo concurso e o que entrou ingressar na 
justiça e ganhar o direto de volta não tem necessidade de ter dois operários. Sobre as multas é muito bom porque tem 
muita gente com divida é um dinheiro que esta deixando de entrar nos cofres públicos. Nos assuntos gerais o 
vereador Delocir Busato comenta sobre o projeto 14 diz ser favorável, sei que o esporte é saúde então devemos 
incentivar, sobre o projeto 15, também questionou sobre a contratação se tem gente no concurso esperando, mas se é 
como o vereador Dilermando falou tranquilo, o projeto 16 diz ser favorável devemos sim incentivar as nossas 
pequenas empresas e ir em busca de novas empresas, o projeto 17 diz ser favorável é uma maneira que o município 
encontrou de não ter tanta dívida pendente, o projeto 18 é favorável. O vereador Rodrigo Vassoler comenta sobre 
algumas emendas conseguidas nas ultimas semanas no valor de 250 mil reais para a pavimentação na comunidade de 
São José do Capingui, fica o meu agradecimento ao Marcio Biolchi, na terça feira fizemos a entrega de um valor de 
50 mil reais para o hospital São José. O vereador convida para a reunião nesta quinta feira em casca. A vereadora 
Daiane Bast Von Mulher comenta sobre os projetos diz ser favorável a todos os projetos comenta sobre o projeto 14 
que é um incentivo ao esporte, ao incentivo a fabrica diz que o valor repassado será muito útil, pois a prefeitura já 
paga água e luz para essa fábrica. No espaço de líder o vereador Delocir Busato comenta sobre as emendas dizer que 
isso é bom e que os demais colegas devem buscar recursos, batam na porta de seus deputados que vamos conseguir. 
Por fim, a Presidente da Mesa destacou que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 11 abril, as 19h00min 
horas e declarou encerrada a sessão. 
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