
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 11 DE ABRIL  DE 2022. 

Aos onze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, reuniram-se os 

no Plenário da Câmara de Vereadores de David Canabarro, em Sessão Ordinária de nº 

05 de 2021, sob a Presidência do Vereador Carlos Alves Martins, os Vereadores deste 

Município. O presidente solicitou a Diretora da Câmara para que verificasse a presença 

dos vereadores e a existência de quórum; há 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. Sem haver inscritos para se manifestar no grande expediente e na 

comunicação de líder, passou-se para a leitura da ordem do dia. Procedida à leitura do 

pedido de providência nº. 01/2022, do vereador Delocir Busato, que pede para a 

secretária de obras realize a manutenção e recuperação do bueiro existente na entrada da 

propriedade do Sr. Elisandro Bento, na comunidade do Rosário, e pedido de providência 

nº. 02/2022 para o executivo Municipal recupere o bueiro na RS 129, em frente à 

propriedade de Geni Marioza e Tiago Alessi, em razão de que a tubulação existente no 

local encontrasse obstruía. Projeto de lei nº 19: cria o cargo de monitor do pim-primeira 

infância melhor, aprovado por unanimidade. Projeto de lei nº 20: autoriza o poder 

executivo municipal a contratar pessoal em caráter emergencial para atender 

necessidades de excepcional interesse público e dá outras providências, aprovado por 

unanimidade. Projeto de lei n º21: autoriza contratação de 03 agentes de saúde e dá 

outras providências, aprovado por unanimidade. Projeto de lei nº22: autoriza 

contratação de 04 serventes e dá outras providências, aprovado por unanimidade. 

Projeto de lei nº 23: autoriza contratação de 01 agente de campo e dá outras 

providências, aprovado por unanimidade. Projeto de lei nº 24: autoriza a concessão de 

reajuste dos vencimentos dos professores municipais, aprovado por unanimidade. 

Projeto de lei nº 25: autoriza o poder executivo a contratação de crédito com a Caixa 

Econômica Federal, e da outras providência, aprovado por unanimidade. Na discussão 

da matéria o vereador Delocir Busato comenta sobre os projetos diz ser favorável ao 

projeto 19, diz ser favorável, sobre o projeto 20 é favorável acha que é de extrema 

importância quando se fala de saúde, sobre o projeto 21, 22 e 23 diz ser favorável, sobre 

o projeto 24 diz ser favorável, pois acharia que os professores mereceriam ganhar o piso 

mas o prefeito deve ter analisado e viu que  no momento não pode ser dado todo esse 

reajuste, sobre o projeto 25 no momento quer vi o projeto me assustei pois o valor é 

bem alto, mas depois analisei bem e o valor é até três milhões que será investido em 

parque de maquinas e asfalto. Sobre os pedidos de providência peso que o executivo e 

os chefes de obra analisem bem os problemas e tome uma providência para poder 

resolver. O vereador Rodrigo Vassoler comenta sobre os projetos diz ser favorável aos 

projetos, sobre o projeto 23 acho muito importante passamos por um momento difícil do 

corona vírus e ficou um pouco difícil cuidar um pouco mais  sobre o caso do mosquito 

da dengue a gente sabe dos cuidados  que temos que ter mas precisamos desses agentes 

de campo para supervisionar, fazer as visitação nas famílias, para que agente não sofra 

como os municípios vizinhos que estão tendo caso de mosquito da dengue, sobre o 

projeto 24 é favorável, porem alguns municípios tiveram o entendimento que o aumento 



do piso é valida outros município não tem o mesmo entendimento, pois acho que no 

momento é o mais coreto dar o aumento dos 10.74 por cento e a partir daqui esperamos 

quem sabe novidade para ver como vai ser conduzido, sobre o 25 também me chamou a 

atenção pelo valor, acho que os cofres públicos tem dinheiro não precisa ser financiado 

todo esse valor mas espero que seja investido muito bem principalmente no parque de 

maquinas aonde a demanda é muito grande. O vereador Dilermando também diz ser 

favorável, sobre o projeto do pim é necessário ser renovado ate dia trinta pois é um 

projeto do governo federal então se não for contratado coremos o risco de perder o 

programa, sobre o projeto da técnica em enfermagem essa vai fazer o controle das 

vacinas pois a demanda de vacina é muito grande e estava comprometendo muito as 

outras enfermeiras, sobre o projeto das serventes é porque os aposentados vão sair no 

final do mês por isso da contratação, sobre o projeto 24 é favorável, sobre o projeto 25 o 

prefeito esta vendo para comprar uma patrola e investir em asfalto. Nos assuntos gerais 

o vereador Rodrigo Vassoler comenta sobre os pedidos de providência acha muito 

importante espero que se veja o que pode ser feito, aproveito para ver a questão que a 

Corsa mexeu ali no acostamento sentido ao modulo teve um concerto na rede de água, 

espero que o executivo de uma atenção vá lá com as maquinas arrumar, pois esta difícil 

o trafego de pedestres. A vereadora Daiane diz ser favorável as projetos comenta sobre 

o projeto 20 é muito importante e precisa uma pessoa para fazer o cadastro das pessoas, 

sobre o projeto 21 é favorável, pois os candidatos que foram aprovados também foram 

insuficiente, sobre o projeto22 seria a contração de quatro serve pois esse mês de abril 

os aposentados serão exonerados, sobre o projeto 23 se faz necessário pois no concurso 

só passou um e precisa de dois, sobre o projeto 24 é favorável e sobre o projeto 25 é 

favorável com certeza vai ajudar muito para poder renovar o parque de maquinas e no 

embelezamento da nossa cidade e deseja uma feliz páscoa a todos. No espaço de líder o 

vereador Delocir desejou uma feliz páscoa com muito amor e saúde. Por fim, a 

Presidente da Mesa destacou que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 18 

abril, as 19h00min horas e aproveitou a oportunidade para desejar uma feliz páscoa a 

todos e declarou encerrada a sessão. 
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