
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 18 DE JULHO DE 2022. 

 

 

Aos dezoito 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 12 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 e convidou o vereador Gilmar Morechi 
para que proferisse o juramento regimental. Colocou em votação a Ata da Sessão Ordinária do 
dia quatro de julho 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 lei nº40 /2022 define as atividades insalubres e perigosas para efeito de 
percepção do adicional correspondente, aprovado por unanimidade. Projeto de lei nº41/2022 
autoriza o executivo municipal efetuar despesas com a participação de equipes de bocha na copa 
RS 129 - edição 2022, aprovado por unanimidade. Projeto de lei nº42/2022 autoriza a 
prorrogação de contratação de 01 motorista e dá outras providências, aprovado por 
unanimidade.  Nos assuntos gerais o Vereador Delocir Busato comenta sobre o projeto 40, diz 
ser favorável, mas como o assessor comentou veio a médica do trabalho refazer a avalição 
espero que todos que tenham direito possam receber, sobre o projeto 41, também diz ser 
favorável esporte é vida é saúde essa copa é muito boa se faz muita amizades, o projeto 42 
também é favorável. O vereador agradece a secretário de obras por ter concertado duas pontes 
que estavam em péssimas condições uma em Nossa Senhora do Rosário e outra em Santo 
Isidoro e também convida para a amostra de vinhos artesanais no Rosário. A Vereadora Daiane 
diz ser favorável a todos os projetos e comenta sobre as famílias que perderam as casas pelo 
fogo, temos rifa girando para ajudar agora a família do Ronaldo e comenta sobre o que o 
vereador Delocir, falou na ultima sessão que no tempo em que ele foi presidente ele teria 
devolvido mais de 200 mil reais, então fomos em busca de informação aonde o período que ele 
ficou ele devolveu R$118 mil reais, então tenho muito orgulho de ter devolvido R$ 300 mil 
reais no meu mandato de presidente. O vereador Cidinei comenta sobre o projeto nº40 acho algo 
justo e correto, acho que talvez se nós tivéssemos acompanhado os técnicos para nós 
entendermos melhor, mas vamos aguardar o resultado e que seja feito pelo correto, sobre o 
projeto 41 também é favorável, quero dizer que faço parte de uma dessas equipes, acho que são 
três equipes que estavam no campeonato e falo por mim que nós participantes, não tanto para 
competir, mas sim para envolver nossa gurizada tem muitos jovens jogando e isso é muito bom, 
sobre o projeto 42 sou favorável também. No espaço de líder o Vereador Delocir Busato 
comenta a respeito do que a vereadora Daiane falou sobre a economia feita, esqueci-me de ir 
pesquisar, mas também não lembra que época foi baixado de 7 por cento para 4 por cento o 
repasse do município talvez seja essa a economia que esta dando a mais agora, pois o repasse 
agora voltou a ser de 7 por cento, por isso toda essa sobra agora, porque o gasto da câmara 
nunca foi de mais de 4 por cento pagando funcionário, vereadores e aqui não pode ser desviado 
nem um centavo, sempre foi devolvido mais de 200 mil. Só comentou que a vereadora foi a 
única presidente que não liberou os vereadores para irem à Brasília e mesmo assim continuo 
trazendo recursos para o munícipio. Consegui muita coisa e vou continuar trazendo, criticam 
muito o PT, mas o PT trouxe muita coisa para o nosso município. O vereador Cidnei Tibolla 



comenta para o colega vereador Delocir que comentou na ultima sessão que a administração não 
se interessou nem se quer regulamentar o terreno que era da câmara, mas queria dizer que esta 
aqui a escritura regulamentada, prontinha e a respeito dos valores que a Daiane comentou você 
fez uma devolução de 118 mil e ninguém falou que você roubou nada, mas foi feito uma 
devolução de 118 mil reais contra 300 mil reais, com uma receita de 720 mil para os dois anos 
seguidos, o ano que você foi presidente e o ano que a Daiane foi presidente, então a receita foi a 
mesma, não mudou nada o valor da receita, se nós fosse fazer uma conta dos oito anos a 
devolução não chega a 200 mil por ano contra 300 mil, e se nós for ver a receita ano a ano 
somente um ano que a receita ficou a baixo de 720 mil os outro foram todos maiores, um ano 
chegou até 810 mil reais. Quero dizer que não estou querendo atrito mas estou apenas colocando 
números para que todos possam entender e você veio aqui e falou que o prefeito foi na rádio e 
disse que com a economia da camara nós iria pagar os caminhões, mas vamos ajudar a pagar 
sim. Sobre a questão da Daiane não liberar para ir a Brasília na época o que nós sabíamos que 
Brasília estava tudo trancado devido à pandemia, tanto é que agora foi liberado. Não havendo 
mais quem queira se manifestar deu por encerrada essa sessão e destacou que a próxima sessão 
ordinária será realizada no dia 08 de agosto, às 18:30 horas. 
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