
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2022. 

 

Aos doze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, no Plenário da Câmara de 
Vereadores de David Canabarro-RS, em Sessão Ordinária de nº 15 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 e dois de agosto de dois mil e vinte e dois, a qual foi 
aprovada por unanimidade. O presidente solicitou a secretaria para que informasse a ordem do dia. 
Projeto de Resolução 04/2022, dispõe sobre suplementação de dotação orçamentaria no valor de R$ 
5.000,00, aprovado por unanimidade. Pedido de providência 04/2022, o vereador Delocir Busato pede 
para o executivo municipal, através da secretaria de obras, realize a manutenção e reparos de ponte que dá 
acesso á propriedade de Marlon Bertoldo e família, localizada na comunidade de Nossa Senhora de 
Fatima, pois está dificultando e pondo em risco o acesso de caminhões, aprovado por unanimidade. 
Projeto de lei nº. 55 autoriza o município a conceder isenção do imposto sobre o imposto sobre 
propriedade predial e territorial urbana (IPTU) para os novos loteamentos regularmente aprovados e 
localizados na área urbana, aprovado por unanimidade. Projeto de lei nº. 56 autoriza a contratação de dois 
motoristas e dá outras providências, aprovado por unanimidade. No grande expediente o vereador Delocir 
comenta sobre o pedido de providência, diz que esta bem ruim a ponte pede para que derem uma atenção 
antes que aconteça alguma coisa. O vereador Rodrigo comenta sobre os projetos 55 e 56, sobre o 55 de 
certa forma vêm ser um incentivo temos alguns loteamentos que ainda não estão regularizados e acaba 
sobrando para a prefeitura, às pessoas iam abrindo loteamento vendendo terrenos sem abrir ruas e acaba 
sempre sobrando para a prefeitura, de certa forma é um bom projeto. Sobre o projeto 56, vem com uma 
justificativa que não esclarece direito sabemos que cada secretaria que assumimos tem que ser feito um 
curso direcionado aquele setor e sabemos que tem gente ociosa, motoristas parados, outras secretarias que 
tinham quatro motoristas e se dava conta, hoje tem seis, para mim esse projeto é um ajeitamento, a não 
ser que tirem algumas pessoas fora de função e coloquei os motoristas no lugar. O vereador Cidnei 
comenta sobre o projeto 56, talvez o colega vereador Rodrigo não esteja totalmente errado sobre a 
contratação, mas assim, a gente sabe que pode ter alguns motoristas que estejam trabalhando em algumas 
funções que não são deles, sei da falta de operador, eu mesmo precisei de serviço e não tinha operador 
para vir, sei de maquinas paradas por falta de operador, então penso que o executivo não esteja agindo de 
má fé. O vereador Delocir comenta sobre o projeto 56, acredito que o prefeito não iria contratar 
funcionários sem necessidade, agradece por terem votado no pedido de providência e sobre o projeto 55 
fica uma duvida sei lá se é bom ou ruim podemos ser criticados se nós aprovar se não aprovar também, 
vou dar uma pensada. O presidente comenta sobre os projetos que os vereadores têm a obrigação de 
fiscalizar e se acharem que não estão corretas as contratações e que tem motorista parado sem trabalhar 
fazer uma denuncia, acho que se subiu a contratação o prefeito não iria agir de má fé. Não havendo mais 
quem queira se manifestar no grande expediente e na comunicação de líder, passou-se para os assuntos 
gerais. O Vereador Delocir levanta uma questão sobre o Vilson Perlini que ele precisava de um serviço e 
a retro estava trabalhando bem perto e não foram fazer o serviço para ele, ficou sentido, então gostaria 
que fizessem para todos. O vereador Rodrigo comenta sobre o projeto 56, pois esse projeto esta bem 
embaçado, não diz para que secretaria precisa esse motorista, sei que na educação as rotas estão completa 
a Saúde também, só se os operadores que estão como motorista voltem para suas funções, o vereador 
comenta sobre o leilão, parabeniza a administração por essa vez ter feito um leilão como deveria ser feito, 
sempre fizeram leilão com pessoas da casa para economizar , mas a gente sabe que os leiloeiros divulgam 
tinha gente de longe maquinas que não sair outras vezes e saíram agora, porque o leiloeiro trás sempre 
lucro para o município, foram arrecadados 928 mil, então estão de parabéns. Fazer um pedido sobre 
aqueles bueiros na escola de Santo Isidoro, ali no Marcante, já fiz esse pedido faz tempo espero que se 
resolva logo. Pede que vejam sobre duas câmaras de segurança que foram derrubadas nos acidentes e não 
foi consertado, quem sabe o município reveja essa situação se não tiver concerto que se compre câmaras 



novas, mas isso é investimento, conversei com o prefeito para trocar as lâmpadas da cidade por lâmpadas 
de led isso é economia. A vereadora Daiane comenta que foi favorável aos projetos, comenta que também 
pediu varias vezes para fazer esse serviço e nada, mas me garantiram que dessa semana não passa. O 
vereador Cidnei comenta sobre a questão das câmaras talvez tenha sido uma desatenção do poder publico 
isso é uma coisa importante, sim tem que ser visto, sobre a questão dos serviços das maquinas acho que 
existe uma programação sobre as maquinas talvez por isso não façam os serviços eu também semana 
passada precisava de serviço e também não foram fazer tinha outros serviços na frente e estou 
aguardando. O Presidente Dilermando comenta sobre as câmaras, conversei com o prefeito ele falou que 
aquela no pórtico esta passando por uma avaliação, pois com o acidente ela trincou dentro e então ele 
acha que tem conserto e eles vão instalar as duas juntas e a demora é por que eles estão vendo o caso 
dessa que trincou dentro. Não havendo mais quem queira se manifestar o presidente deu por encerrada 
essa sessão e destacou que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 26 de setembro, às 18:30 
horas. 
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