
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 16 DE MAIO DE 2022. 

Aos dezesseis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, no Plenário da Câmara de 
Vereadores de David Canabarro-RS, em Sessão Ordinária de nº 008 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. Com a ausência do vereador 
Dilermando 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 
dezesseis dias 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 Resolução 
01/2022, altera o horário de inicio das sessões ordinárias da Câmara Municipal de Vereadores de David 
Canabarro para as 18:30hs, sessões legislativa de 06 de junho de 2022 a 26 de setembro 2022, aprovado 
por unanimidade. Projeto de Decreto 001/2022 aprova prestação de contas do poder executivo municipal 
de David Canabarro, exercício 2015, aprovado por unanimidade. Projeto de lei nº 034/2022, atualizar a 
planta de valores de que trata o Anexo VI da Lei Municipal nº 1.593/2009 (código tributário municipal) e 
dá outras providências, aprovado por unanimidade. Nos assuntos gerais o Vereador Cidnei Tibolla 
convida todos para o jantar do Agro em São José. Não havendo mais quem queira se manifestar deu por 
encerrada essa sessão e destacou que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 06 de junho, as 
18:30 horas. 
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