
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 02 DE MAIO DE 2022. 

Aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, no Plenário da Câmara de 
Vereadores de David Canabarro, em Sessão Ordinária de nº 007 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 do dia dezoito 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 0030/2022, autoriza o poder 
Executivo Municipal a efetuar gastos com a realização da programação das comemorações do 56° 
aniversário do munícipio de David Canabarro e dá outras providências, aprovado por unanimidade. 
Projeto de lei n° 031/2022 estabelece limites urbanos dos munícipios de David Canabarro –RS e dá outras 
providências, aprovado por unanimidade. Projeto de lei nº 032/2022, autoriza a prorrogação de 09 
contratação de 01agente de saúde e dá outras providências, aprovado por unanimidade. Projeto de lei nº 
33/2022 autoriza a concessão de incentivo para o sindicato dos trabalhadores rurais de David Canabarro  
e dá outras providências, aprovado por unanimidade. Nos assuntos gerais o Vereador Delocir Busato diz 
ser favorável ao Projeto 30, a gente tem que todos os anos comemorar porque cada ano que passa é uma 
conquista e é de costume fazer alguma coisa para comemorar, sobre o projeto 31, dizer que é favorável ao 
projeto, pelo que vi é para legalizar a área verde, sobre o projeto 32 também é favorável, sobre o projeto 
33, dizer que é favorável, pois pelo que sabemos o funcionário é aposentado e teve que sair e agora será 
contratado por empresa . O vereador também comentou sobre o pedido de providência feito esses dias 
atrás, pede para que o poder público tome as devidas providências, comenta sobre a viagem de Brasília , 
voltamos animados agradecemos ao presidente por ter nos liberado para ir, visitando vários gabinetes de 
deputados pedindo verbas para o nosso município, visitei o gabinete do Deputado  Federal Paulo Pimenta 
deixando um oficio pedindo um recurso de 100 mil reais para a agricultura e fomos feliz que no mesmo 
dia fomos contemplados com essa emenda, vamos investir em espalhador de esterco tentar montar uma 
patrulha agriculta para a região de Anjo da Guarda. O vereador Rodrigo Vassoler sobre os projetos diz 
que é favorável a todos os projetos, sobre o aniversario  do munícipio é sempre um ano é sempre uma 
história nova que esta sendo contada  e vivida, parabenizar o nosso munícipio todas as pessoas que 
passaram por aqui fazendo história, sobre o perímetro urbano esse é um problema que vem se estendo há 
anos é um local que precisa de investimento, tem famílias que passam muita dificuldade nesta área, então 
esperamos que seja legalizado para que se possa dar condições de vida para os que residem lá, sobre o 
incentivo ao sindicado o Oscar vem há anos realizando um bom trabalho no INSS e que continue 
prestando serviço e ajudando os nossos munícipes. Gostaria de reforçar o pedido de providencia do 
Delocir, tivemos muitas reclamações esse final de semana aonde choveu muito chegando de entrar água 
em algumas casas, então peço para os engenheiros da prefeitura que se reúnam e tentem encontrar uma 
solução para esse problema, falar também da nossa viagem a Brasília, agradecer ao nosso presidente que 
teve nos acompanhando aos nossos colegas vereadores que também estavam juntos, nós batendo na porta 
dos nossos Deputados para que o nosso munícipio seja lembrado, visitamos mais de 16 gabinetes e  hoje 
já recebi a confirmação de 250 mil que vai vir para o nosso munícipio, tem mais algumas que estamos 
conversando com os assessores, que se não vier logo mas vem, o importante é que o nosso município seja 
lembrado, visitamos vários gabinetes aonde fomos muito bem recebidos. O vereador Gilnei Antunes dos 
Santos diz ser favorável aos projetos, são projetos que vem trazer melhorias para o nosso município, 
sobre os das festividades ficamos dois anos sem poder fazer devido a pandemia então nada mais junto que 
podemos fazer uma vasta programação, sobre Brasília dizer que foi uma experiência boa, todos tem que 
ter a oportunidade de ir, dizer que o mundo lá é totalmente diferente do nosso, lá você aprende conversa 
com vereadores de outros lugares é tudo um aprendizado, visitamos o gabinete do Deputado Covat aonde 
ele nos garantiu 250 mil, o Deputado Geronimo também prometeu mandar alguma coisa até o final do 
ano e visitamos vários gabinetes aonde todos nos prometeram que vão nos ajudar. A vereadora Daiane 
comenta sobre os projetos dizer que é favorável, sobre as comemorações do município a dois anos sem 
festa agora bem merecido comemorar, sobre o projeto da regularização da área verde temos que pensar 



em dar uma qualidade de vida melhor para os moradores, sobre o projeto da contratação  de uma agente 
de saúde devido uma funcionaria estar gravida e ser uma gravides de risco por isso a necessidade de 
contratar outra pessoa, sobre o incentivo ao sindicato tenho certeza que o trabalho do Oscar é 
indispensável. Não havendo mais quem queira se manifestar nos assuntos gerais passou-se para o espaço 
de líder aonde o Vereador Delocir comenta sobre os animais domésticos que tem muita gente largando 
cachorros e gatos na cidade, acho que teria que tomar uma providência fazer placas e fazer um projeto de 
lei se descobrir quem foi será cobrado multa, pois esses bichos ficam solto perturbando as famílias, 
também comenta sobre o pedido de providência feito para o bueiro do Rosário, peço que deem atenção 
para a comunidade, pois não estou sendo atendido, também tem uma ponte lá na comunidade que tem que 
ver antes que aconteça algum acidente, depois a prefeitura vai ter que arcar com as despesas. A Vereadora 
Fabiane comenta sobre Brasília, agradece ao presidente por ter levado ela para representar as mulheres, a 
vereador visitou vários gabinetes de deputados e todos se comprometeram a ajudar o nosso município, 
mais o Deputado Onix me garantiu 100 mil reais para APAE. O Vereador Dilermando comenta sobre os 
cachorros, hoje no colégio nos avisou que vai fechar os portões do Chapeuzinho Vermelho porque tem 
muito cachorro entrando no colégio e as crianças brincam com eles e a gente não sabe como eles são 
mansos, acho muito importante fazer um projeto de lei multando, sobre o bueiro está sendo tomadas as 
providências, já era para ser resolvido, mas o tempo não permitiu e que a ponte eles estão atrás da 
madeira para arrumar aquela ponte e sobre os bueiros estão vendo qual a melhor maneira para ser 
resolvido.   Não havendo mais quem queira se manifestar deu por encerrada essa sessão e destacou que a 
próxima sessão ordinária será realizada no dia 16 de maio, as 19:00 horas. 
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