
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 20 DE JUNHO DE 2022. 

 

Aos vinte 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 10 de 2022, reuniram-se os Vereadores 
deste Município sob a Presidência do Vereador Dilermando Girardello 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 seis de junho de dois mil e vinte e dois, a qual foi aprovada por 
unanimidade. Colocou a ata da sessão extraordinária 001/2022 a qual foi aprovada por unanimidade.  Na 
comunicação de líder o vereador Cidnei Edson Tibolla comentou que a partir dessa sessão ele passa a ser 
o líder de bancada. O Presidente pede para que o Líder de bancada do PP indique um vereador para 
compor a comissão de orçamento e finanças, sendo indicado o Vereador Carlos Alves Martins. Não 
havendo mais quem queira se manifestar na comunicação de líder e no grande expediente,  passou-se para 
a ordem do dia. Projeto de Decreto 003/2022 aprova prestação de contas do poder executivo municipal de 
David Canabarro, exercício 2017, aprovado por unanimidade. Pedido de providência do Vereador Delocir 
Busato 03/2022 pede para que a secretaria de obras realize manutenção e recuperação de duas pontes uma 
em Santo Isidoro, que da acesso a propriedade do Sr. Celso Campagnaro, e outra na comunidade de 
Nossa Senhora do Rosário que da acesso á propriedade dos Longaretti, aprovado por unanimidade. 
Moção de apoio 02/2022, moção que apoia os servidores públicos estaduais inativos e pensionistas devido 
ao desconto previdenciário, aprovado por unanimidade. Na discussão da matéria o Vereador Delocir 
Busato comenta sobre o pedido de providência pede que seja atendido porque essas pontes estão muito 
precárias e tem que ser consertadas o quanto antes, pede para que o secretário de uma conferida e assim 
que o tempo permitir que seja resolvido. Nos assuntos gerais o Vereador Delicir Busato agradece os 
colegas pelo apoio nos pedidos de providências, pede para que o executivo de uma atenção nas estradas 
porque estão em péssimas condições, pede para se seja investido em brita para melhorar a situação das 
estradas. O Vereador Rodrigo Vassoler deseja um bom trabalho para o vereador Dilermando, comenta 
sobre o pedido de providências, fala que fosse feito um levantamento de quantas pontes existem em nosso 
município, e é numero bastante grande, talvez seria o caso de que o executivo repensasse em talvez fazer 
uma ou duas pontes por ano de concreto, nos estaria  eliminando problemas futuros. Agradece os colegas 
pelo apoio a moção, comenta sobre as duas escolas que já comentei na outra sessão pede para que derem 
uma atenção nessas escolas que seria na Fatima e Santo Isidoro, fala dessa fiação ali em frente o posto Br 
Combustivel, na Avenida aonde a meses esses fios estão caídos e pode ocasionar algum acidente, pede 
para que entrem em contato com o pessoal da OI que venham e retirem essa fiação do local. O vereador 
Cidnei Tibolla comenta sobre as estradas, é aceitável a colocação do vereador Rodrigo, mas sabemos que 
o tempo não esta colaborando e assim que melhorar será começado a se resolver, está chegando dois 
caminhões no decorrer dos dias isso vai ajudar bastante. No espaço de líder o Vereador Delocir 
parabeniza o novo presidente, que consiga fazer um bom trabalho. Não havendo mais quem queira se 
manifestar deu por encerrada essa sessão e destacou que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 
04 de julho, às 18:30 horas. 
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