
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 18 DE ABRIL DE 2022. 

Aos dezoito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, no  Plenário da Câmara de 
Vereadores de David Canabarro, em Sessão Ordinária de nº 006 de 2022, reuniram-se os Vereadores 
deste Município sob a Presidência do Vereador Carlos Alves Martins para deliberar sobre projetos de lei 
que foram apresentados à mesa diretora. O presidente solicitou a Secretária Legislativa para que 
verificasse a presença dos vereadores e sobre a existência de quórum. De imediato foi constatada 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 05 do dia onze de abril de dois 
mil e vinte e dois, a qual foi aprovada por unanimidade. Não havendo assuntos no grande expediente e 
nem comunicação de líder, passou-se para a ordem do dia. Projeto de lei nº 0026/2022, 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 n° 027/2022 autoriza 
a contratação de 01  motorista e dá outras providências, aprovado por unanimidade. Projeto de lei nº 
028/2022, autoriza a prorrogação de 09 contratos de atendentes de creche e dá outras providências, 
aprovado por unanimidade. Projeto de lei nº 029/2022 autoriza contratação de 01 operador de máquinas e 
dá outras providências, aprovado por unanimidade. Nos assuntos gerais o Vereador Delocir Busato diz ser 
favorável ao Projeto 26/2022, sobre o projeto 27/2022 também é favorável, projeto 28 e 29 dizer que é 
favorável, comenta que teve um contato com a Deputada Maria do Rosário aonde ela vai enviar mais cem 
mil para o Hospital São José, então faço meu agradecimento a Deputada por mais esse recurso. O 
vereador Rodrigo Vassoler sobre os projetos dizer que é favorável a todos os projetos, o vereador 
parabeniza o vereador Delocir por mais uma conquista e estaremos indo a Brasília em busca de mais 
recursos principalmente para o hospital porque não podemos deixar que o nosso hospital feche, queria 
saber sobre uma reforma que foi feita nos banheiros da secretária de obras quanto foi gasto e como ela 
está se foi finalizada ou não. A vereadora Ana parabeniza o vereador Delocir pela passagem do seu 
aniversário. O vereador Gilnei diz ser favorável aos projetos, os projetos que sobem para nós aprovar são 
de suma importância para o bom andamento do nosso município e parabeniza o vereador Delocir pelo seu 
aniversário. O vereador Dilermando comenta sobre os projetos, sobre o 26 será para substituir a Clenir 
que vai sair ai precisa de outra pessoa no lugar dela, o projeto 27 também já foi chamado todos os 
motoristas que passaram no concurso então por isso da contratação, sobre o projeto 28 se faz necessário e 
sobre o 29 sabemos o Vislon vai sair e ai precisa de outro funcionário e sobre a reforma dos banheiros o 
vereador não sabe se fizeram e quanto foi gasto, mas posso me informar. No espaço de líder o Vereador 
Delocir comenta sobre um morador da cidade na saída para Vanini que pede para ser feito um calçamento 
seria uns 20 metros e iluminar melhor sabemos que o calçamento é uma parceria com o município, mas 
peço para que alguém próximo ao prefeito converse com ele para se entenderem, comenta também sobre 
a viagem a Brasília que iremos na semana que vem dizer aos colegas que passem nos gabinetes deixarem 
os ofícios, vamos em busca principalmente para o nosso hospital. O vereador Dilermando diz sobre o 
calçamento já esta sendo visto sobre isso. Não havendo mais quem queira se manifestar deu por encerrada 
essa sessão e destacou que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 02 de maio, as 19:00 horas. 
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