
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 04 DE JULHO DE 2022. 

 

Aos quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois, no Plenário da Câmara de 
Vereadores de David Canabarro-RS, em Sessão Ordinária de nº 11 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 vinte de junho de dois mil e vinte e dois, a qual foi aprovada por 
unanimidade. Não havendo inscritos no espaço de grande expediente e no espaço de líder, passou-se para 
a ordem do dia. Projeto de Decreto 004/2022 aprova prestação de contas do poder executivo municipal de 
David Canabarro, exercício 2018, aprovado por unanimidade.  Requerimento do Vereador Rodrigo 
Vassoler que requer licença do cargo de Vereador para tratar de interesses particulares, pelo prazo de 30 
dias, a contar do dia 15 julho de 2022, aprovado por unanimidade.  Nos assuntos gerais o Vereador 
Delicir Busato comenta sobre uma estrada na comunidade de Nossa Senhora do Rosário, pede que a 
secretária de obras leve um cascalho que da acesso a propriedade do seu Ivanor Longaretti, também faz 
um convite para participar do jantar do vinho na comunidade do Rosário, comenta sobre as declarações 
do prefeito no programa de rádio sobre uns caminhões que foram adquiridos que seria pago até o final do 
mandado com a economia da câmara, vai ser pago esses dois caminhões, o vereador espera que seja pago, 
mas acredito que não consiga pagar um. O Vereador Rodrigo Vassoler comenta sobre o projeto de decreto 
aprovado, fala que toda e qualquer conta do executivo é passado pela câmara e ela que julga se deve ser 
aprovada ou não, independente do parecer do tribunal de contas e nessa a gente teve alguns apontamentos 
como o reajuste do salario do prefeito, vice e secretários aonde ninguém tinha ganhado o reajuste e 
somente os agentes políticos ganharam irregularmente, então o tribunal de contas apontou, teve multa e 
tiveram que voltar atrás. Também comenta sobre duas fatalidades no nosso município aonde em um mês 
duas casas foram consumidas pelo fogo e pede para que o executivo encaminhe um projeto para essa casa 
de auxílio para essas famílias com um valor tanto de uma família quanto para outra. Também tivemos 
uma passagem de um temporal aonde também necessita do auxilio do município para cobrirem suas 
casas. A Vereadora Daiane Bast Von Mulher comenta sobre a fatalidade das duas famílias pelo incêndio 
pede para que a população continue ajudando essas famílias. O vereador Cidnei Tibolla comenta sobre a 
questão dos caminhões que estão ai já devem estar trabalhando, comentou sobre os valores que foram 
devolvidos, sim foi devolvido os R$ 300.000,00 que vão sim ajudar no pagamento do financiamento e se 
for fazer uma conta em quatro anos devolvendo R$ 300.000,00 por ano se soma pagamos os dois 
caminhões e sobramos dinheiro, então a nossa economia da casa vai gerar o pagamento desses dois 
caminhões. No espaço de líder o Vereador Delocir comenta que a economia que deveria de ser falada 
aqui são apenas de dois funcionários a menos que tem hoje na casa, o vereador Sidnei devolveu R$ 
250.000,00 se não me engano  no mandato dele , o vereador Rodrigo e eu também passamos de R$ 
200.000,00, mas varias vezes pedi para o prefeito fazer uma papel destinando o dinheiro devolvido para 
algumas entidades e nunca fui atendido. O Vereador Cidnei deixou claro que a questão de valores 
devolvidos no momento não saberia dizer quanto os colegas vereadores devolver nas suas administrações, 
mas foram bem abaixo dos R$ 300.000,00. Não havendo mais quem queira se manifestar deu por 
encerrada essa sessão e destacou que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 18 de julho, às 
18:30 horas. 
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