
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 06 DE JUNHO DE 2022. 

Aos seis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, no Plenário da Câmara de 
Vereadores de David Canabarro-RS, em Sessão Ordinária de nº 009 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. 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 do dia dezesseis de maio 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 Decreto 002/2022 aprova prestação de contas do poder executivo 
municipal de David Canabarro, exercício 2016, aprovado por unanimidade. Projeto de lei nº 035/2022, 
autoriza a abertura de crédito especial no valor de até R$ 30.000,00, aprovado por unanimidade. Projeto 
de lei nº36/2022 autoriza executivo municipal a contratar professor de artes e dá outras previdências. 
Aprovado por unanimidade. Projeto de lei nº37/2020, autoriza o executivo municipal a contratar professor 
de inglês e dá outras providências. Projeto de lei 38/2022, autoriza contratação de 02 operadores de 
máquinas e dá outras providências. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei nº39/2022, autoriza a 
prorrogação de contratação de 01 monitor e dá outras providências. Aprovado por unanimidade. Na 
discussão da matéria o Vereador Rodrigo Vassoler comenta sobre os projetos diz ser favorável sobre o 
projeto da suplementação não estava previsto este gasto o ano passado quando foi aprovado o projeto do 
orçamento para esse ano, mas agora devido essa situação se faz necessário esse repasse para o sindicato 
para que os trabalhos continuem sendo realizados. Sobre o projeto da contratação de dois professores o 
que me chama atenção é que o contrato é valido para um ano aonde a licença maternidade é de seis 
meses, então se alguém puder me dar essa explicação. Sobre os operadores de máquinas acho que se fosse 
distribuir bem as pessoas que trabalham lá daria para economizaria muito dinheiro e não precisaria fazer 
essas contratações. Sobre a contratação do monitor também diz ser favorável. Nos assuntos gerais o 
Vereador Cidnei Tibolla diz ser favorável aos projetos e comenta sobre a contratação dos operadores, pois 
muito cobrado a questão do concurso, mais os dois concursados não quiseram assumir e alguns se 
aposentaram por isso a necessidade de contratar, também deixo aqui minha solidariedade a família do 
Italvino Bresolin foi nosso colega por três mandatos. O Vereador Delocir Busato  diz ser favorável aos 
projetos , comenta sobre o projeto 35 diz que é uma questão que não tem o que discutir se faz necessário , 
sobre o projeto 37 também me chama atenção porque achei também que era somente para seis meses e o 
projeto é para um ano e o projeto 38 alguns se aposentaram e alguns pediram para sair precisamos que 
arrumem essas estradas porque esta bem ruim com esse tempo de chuva não esta sendo fácil. Sobre meus 
pedidos de providências peço que o executivo de uma atenção que faça o que pedi quero que vejam 
também duas pontes que precisam ser consertadas. O vereador Rodrigo Vassoler comenta a questão da 
contratação dos operadores os estudos que foram feitos para o concurso foi muito superficial sobre a 
questão de vagas deveria ter sido feito uns cadastros reservas para que depois pudesse ser chamadas, 
sempre falo que se fosse feito uma reorganização dos funcionários tenho certeza que tem gente o 
suficiente para trabalhar, comenta também sobre a questão do falecimento do Italvino Bresolin deixo aqui 
os nossos sentimentos para toda a família, sobre a situação da família do seu Chiquinho também uma 
situação lamentável, mas a comunidade está pronta para ajudar essa família a se reerguer. Sobre a questão 
das escolas, a escola da Fátima pediu para ser construído quebra-molas, mas ainda não foi feito, ali tem 
muito movimento e se torna perigoso e a escola de santo Isidoro tem um bueiro trancado com tubos 
quebrados quando chove desce água na escola então que pudesse ser concertado esse bueiro. O vereador 
comenta sobre a saída para Ciriaco que está uma situação bem complicada deve ter um tubo trancado  
impedindo o curso das águas das chuvas, alagando o asfalto, então peço para o executivo de uma atenção 
para essa situação. Comenta sobre o dia do município parabeniza a todos os munícipes a todas as 
administrações que passaram por essa casa, parabeniza a todas as candidatas e as soberanas, diz também 
que ele e o Vereador Delocir semana passada estiveram em uma reunião em passo Fundo de segurança 
pública, foi muito interessante tinha muitas autoridades lá, porque a questão de segurança pública nos 
afeta também e peço ao Senhor presidente que de uma reforçada sobre a questão da iluminação pública do 
nosso município para que seja feita um investimento, talvez que seja trocado as lâmpadas comum por 



lâmpadas de led. O Vereador Gilnei diz ser favorável aos projetos e comenta sobre a viagem a Brasília 
que já estamos colhendo frutos recebemos uma emenda de cem mil e sete reais do Deputado Afonso 
Hann que é costeio para saúde e mais uma de duzentos e cinquenta mil do Luiz Carlos Rains também para 
nossa saúde e estamos aguardando a confirmação de mais uma nos próximos dias, comenta também sobre 
o nosso amigo Bianco que nos deixou, ele foi um homem incrível, sempre pronto para ajudar. A 
Vereadora Daiane comenta sobre os projetos diz ser favorável a todos e comenta sobre o bueiro já tinha 
conversado com o Dilermando, assim que acalmar as chuvas vai ser concertado esse bueiro. Também 
agradece ao Deputado Afonso Hann pela emenda de cem mil e sete reais, também lamenta a morte do 
Italvino Bresolin foi um homem incrível sempre pronto para ajudar o próximo. O Vereador Dilermando 
diz ser favorável aos projetos, sobre a contratação das professoras para um ano a explicação que temos 
para dar que o prefeito coloca no projeto por um ano porque pode acontecer algum imprevisto aonde a 
professora tenha que se afastar mais alguns meses, mas a professora é concursada se nos seis meses ela 
esta apta a trabalhar vai ser recendido o contrato, e a respeito dos operadores se faz necessário porque está 
chegando mais maquinas e ai vai precisar mais operador. No espaço de líder o Vereador Delocir comenta 
sobre uma estrada na família de seu Adolfo Vargas na Fatima está bem precário para chegar lá, comenta 
sobre a audiência publica foi muito interessante comenta que a delegada não esta conseguindo desvendar 
sobre o roubo de um trator de quase um milhão porque ninguém denuncia, porque se a quadrilha 
descobrir eles matam mesmo, então fica difícil para a policia. Comenta sobre o Ex Vereador Italvino 
presta solidariedade à família foi uma pessoa muito querida sempre disposta a ajudar, também comenta 
sobre a viagem a Brasília estamos colhendo frutos aonde Maria do Rosário nos entregou o oficio de cem 
mil reais para o nosso hospital. A Vereadora Fabiane deixa registrado o agradecimento ao Deputado 
Cherini que mandou uma emenda de cem mil reais para o hospital que vai ajudar muito. O Vereador 
Rodrigo Vassoler parabeniza os colegas pelas emendas que conseguiram para o nosso município, essa 
viagem a Brasília é sempre boa porque sempre alguma coisa a gente consegue. O Vereador Dilermando 
sobre o pedido da estrada  que o Verador Delocir comentou  estamos  esperando melhorar o tempo que 
vamos fazer sim, o tempo não está nos ajudando  e sobre o Italvino Bresolin ele sempre foi um homem do 
bem desejo condolências a família. Não havendo mais quem queira se manifestar deu por encerrada essa 
sessão e destacou que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 20 de junho, às 18:30 horas. 
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