
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 08 DE AGOSTO DE 2022. 

 

 

Aos oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, no Plenário da Câmara 
de Vereadores de David Canabarro-RS, em Sessão Ordinária de nº 13 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 
dezoito 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 nº43 /2022 dispõe sobre diretrizes orçamentarias para o exercício financeiro de 
2023, aprovado por unanimidade. Projeto de lei nº44/2022 autoriza a prorrogação de 
contratação de um técnico em enfermagem me dá outras providências, aprovado por 
unanimidade. Projeto de lei nº45/2022 autoriza o executivo municipal a contratar professor e dá 
outras providências, aprovado por unanimidade. Projeto de resolução 03/2022 cria a ouvidoria 
da Câmara Municipal de Vereadores de David Canabarro-RS e dá outras providências, 
aprovado por unanimidade.  Nos assuntos gerais a Vereadora Daiane Bast Von Mulher comenta 
ser favorável a todos os projetos e comenta sobre o que o colega Vereador Delocir falou na 
ultima sessão, dizer que nunca falamos que vocês desviaram dinheiro da Câmara, apenas 
comentamos que a única coisa que nós fizemos foi diminuir a quantidade de funcionários na 
câmara aonde no final do ano a nossa economia foi muito maior do que as de vocês, falo que 
tenho muito orgulho pela economia feita, aqui no meu mandato fui muito transparente esta tudo 
ai para ser visto, não que nem o ano que você foi presidente que chegamos aqui estava tudo 
apagado. E comentar que você me acusou que eu fui à única presidente que não liberei a ir a 
Brasília, mas nós estávamos em pandemia onde tudo estava fechado, todos sabem tudo o que foi 
vivenciado perdemos muitos de nossos familiares, amigos e não é por não ter ido um ano a 
Brasília que não vamos conseguir recursos existe os outros anos que a gente pode ir até Brasília 
em busca de recursos e aquele ano nem o prefeito foi viajar. O vereador Cidnei diz ser favorável 
a todos os projetos e comenta sobre o campeonato de bochas que acabou sábado dizer que 
infelizmente não fomos campeões ficamos em segundo lugar, mas contente em representar bem 
o município, agradeço a todos que prestigiaram o campeonato, muita juventude envolvida isso é 
muito bom, espero que o ano que vem mais equipes participe, mais jovem interagindo isso é 
gratificante. Não havendo quem queira se manifestar no espaço de líder o presidente deu por 
encerrada essa sessão e destacou que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 22 de 
agosto, às 18:30 horas. 
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