
 

 

 

 

 

 

RESOLUÇÃO Nº 005/2022, DE 10 DE OUTUBRO DE 2022. 

 

Autoriza o Poder Legislativo a realizar doação de 
bens móveis (galeria de presidentes) 

 

O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de David Canabarro - RS faz saber 
que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou na Sessão Ordinária nº17/2022, de 10 de 
outubro de 2022, e eu promulgo a seguinte: 

Art. 1º Fica autorizado à doação de bens móveis (galeria de fotos), aos presidentes que 
presidiram esta Casa, desde o ano de 1969 até a presente data. 

Art. 2º Os bens móveis doados, pertencentes ao patrimônio da Câmara Municipal, deverão ser 
baixados do sistema de controle de patrimônio de Poder Legislativo Municipal. 

Art.3º A doação será concretizada através de ato solene de entrega de bens, que faz parte 
dessa lei. 

Art.4º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

 

         Câmara Municipal de Vereadores de David Canabarro, RS, 10 de outubro de 2022. 

 

  
Dilermando Girardello 

Presidente 
  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

Nobres Vereadores: 

 

Encaminhamos à elevada apreciação de Vossas Senhorias o presente 
projeto de Resolução, que autoriza a Câmara Municipal de Vereadores de David Canabarro-RS 
a promover a doação de bens móveis, conforme anexo 01. 

Considerando que foi adquirida uma nova galeria de imagens dos 
presidentes que passaram por esta casa, em razão de que a antiga estava já deteriorada em 
razão do longo tempo de uso. 

Considerando que as antigas imagens estão em desuso, ocupando espaço 
neste Poder. 

Considerando que a doação terá o propósito de homenagear todos os 
presidentes que passaram por esta casa. 

Solicito a aprovação, pelos nobres Edis, da presente Resolução. 

Atenciosamente; 

 

 

                                                           

Dilermando Girardello 
Presidente 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXO 1. 

 

01 -JACONDO VANZELA, Nº. 2789;    26- QUENIA N. R DECEZARO; 

02 -VALDIR MA POSSAN, Nº. 2791;    27 – ODACIR A DA ROCHA; 

03 –CARMELINDO MARCANTE, Nº.2792;   28 – SIDIRLEI G. DOS SANTOS; 

04 – NORBERTO PEDRO GRISA, Nº. 2790;   29 – SILVANIA ORO; 

05- LÍRIO BENEDETTI, Nº. 2793;     30 – DAIANE VON MUHLEN; 

06 – JOSÉ GIRARDELO, N°. 2794;    31- CARLOS A. MARTINS; 

07 – IDALINO ZAUZA, N°. 2795;                 32 – DILERMANDO GIRARDELLO 

08 – ANGELO GRISA, Nº. 2796, 2812 e 2799; 

09 – SABIR FORNARI, Nº. 2707; 

10 – JOSÉ VANZELLA, Nº. 2798; 

11 – DOMINGOS BRESOLIN, Nº. 2800; 

12 – GENOIR L. MARCHEZZI, Nº. 2801 E 2806; 

13 – VALTER TIBOLLA, Nº. 2802; 

14 – ATÍLIO A. DOS SANTOS, Nº. 2803 E 2809; 

15 – SOLTERINO CAZER, N°. 2804, 2814, 2816 E 2818; 

16- NORMIRO DO SACRAMENTO, N°. 2805; 

17 – CESAR D. RAZERA, Nº. 2808; 

18 – OSCAR TIBOLLA, Nº. 2810; 

19 – ERMINIA ROSSATO, Nº. 2811; 

20 – VALDIR D. DAVOGLIO,  Nº. 3422; 



21 – ALDÉRICO PALUDO, Nº. 2813, 2817, 2819, 4244; 

22 – IVAR LUIZ VASSOLER, Nº. 3146, E 2815; 

23 – GILMAR MORESCHI, Nº. 4246; 

24 – MICHEL DE FREITAS, Nº. 4245; 

25 – DELOCIR BUZATO, Nº. 4475; 

 

TERMO DE ENTREGA. 

 

CELEBRAM entre sí, de um lado a Câmara Municipal de 
Vereadores de David Canabarro-RS, pessoa jurídica de direito público 
interno, inscrita CNPJ sob nº. 18011100/0001-89, com sede na Rua 
Ernesto Rissatto, 265, centro, legalmente representada pelo seu 
presidente, Vereador Dilermando Girardello, doravante denominado 
DOADOR, e de outro lado o Sr. Jacondo Vanzela, brasileiro, casado, 
advogado, residente e domiciliado na cidade de David Canabarro-RS, 
adiante denominado DONATÁRIO. 

O doador transfere ao donatário o bem Nº. 2789, 
galeria de presidente, como forma de homenagem pelos serviços 
prestados ao Legislativo de David Canabarro-RS. 

Assim, na forma da resolução 05 que autorizou a 
doação do respectivo bem, firmo o presente termo como forma de recibo. 

 

Casa da Cultura de David Canabarro-RS, 25 de novembro de 2022. 

 

 

_____________________________________ 
Jacondo Vanzela. 

 

 



 

 

 

 

TERMO DE ENTREGA. 

 

CELEBRAM entre sí, de um lado a Câmara Municipal de 
Vereadores de David Canabarro-RS, pessoa jurídica de direito público 
interno, inscrita CNPJ sob nº. 18011100/0001-89, com sede na Rua 
Ernesto Rissatto, 265, centro, legalmente representada pelo seu 
presidente, Vereador Dilermando Girardello, doravante denominado 
DOADOR, e de outro lado o Sr. Valdir Possan, brasileiro, casado, 
aposentado, residente e domiciliado na cidade de David Canabarro-RS, 
adiante denominado DONATÁRIO. 

O doador transfere ao donatário o bem Nº. 2791, 
galeria de presidente, como forma de homenagem pelos serviços 
prestados ao Legislativo de David Canabarro-RS. 

Assim, na forma da resolução 05 que autorizou a 
doação do respectivo bem, firmo o presente termo como forma de recibo. 

 

Casa da Cultura de David Canabarro-RS, 25 de novembro de 2022. 

 

 

_____________________________________ 
Valdir Possan. 

 

 

 

 



 

 

 

 

TERMO DE ENTREGA. 

 

CELEBRAM entre sí, de um lado a Câmara Municipal de 
Vereadores de David Canabarro-RS, pessoa jurídica de direito público 
interno, inscrita CNPJ sob nº. 18011100/0001-89, com sede na Rua 
Ernesto Rissatto, 265, centro, legalmente representada pelo seu 
presidente, Vereador Dilermando Girardello, doravante denominado 
DOADOR, e de outro lado o Sr. Carmelindo Marcante, in memória, 
representado por seu familiar, adiante denominado DONATÁRIO. 

O doador transfere ao donatário o bem Nº. 2792, 
galeria de presidente, como forma de homenagem pelos serviços 
prestados ao Legislativo de David Canabarro-RS. 

Assim, na forma da resolução 05 que autorizou a 
doação do respectivo bem, firmo o presente termo como forma de recibo. 

 

Casa da Cultura de David Canabarro-RS, 25 de novembro de 2022. 

 

 

_____________________________________ 
Familiar. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

TERMO DE ENTREGA. 

 

CELEBRAM entre sí, de um lado a Câmara Municipal de 
Vereadores de David Canabarro-RS, pessoa jurídica de direito público 
interno, inscrita CNPJ sob nº. 18011100/0001-89, com sede na Rua 
Ernesto Rissatto, 265, centro, legalmente representada pelo seu 
presidente, Vereador Dilermando Girardello, doravante denominado 
DOADOR, e de outro lado o Sr. Norberto P. Grisa, in memória, 
representado por seu familiar, adiante denominado DONATÁRIO. 

O doador transfere ao donatário o bem Nº. 2790, 
galeria de presidente, como forma de homenagem pelos serviços 
prestados ao Legislativo de David Canabarro-RS. 

Assim, na forma da resolução 05 que autorizou a 
doação do respectivo bem, firmo o presente termo como forma de recibo. 

 

Casa da Cultura de David Canabarro-RS, 25 de novembro de 2022. 

 

 

_____________________________________ 
Familiar. 

 

 

 

 



 

 

 

 

TERMO DE ENTREGA. 

 

CELEBRAM entre sí, de um lado a Câmara Municipal de 
Vereadores de David Canabarro-RS, pessoa jurídica de direito público 
interno, inscrita CNPJ sob nº. 18011100/0001-89, com sede na Rua 
Ernesto Rissatto, 265, centro, legalmente representada pelo seu 
presidente, Vereador Dilermando Girardello, doravante denominado 
DOADOR, e de outro lado o Sr. Lirio Benedetti, in memória, representado 
por seu familiar, adiante denominado DONATÁRIO. 

O doador transfere ao donatário o bem Nº. 2793, 
galeria de presidente, como forma de homenagem pelos serviços 
prestados ao Legislativo de David Canabarro-RS. 

Assim, na forma da resolução 05 que autorizou a 
doação do respectivo bem, firmo o presente termo como forma de recibo. 

 

Casa da Cultura de David Canabarro-RS, 25 de novembro de 2022. 

 

 

_____________________________________ 
Familiar. 

 

 

 

 

 



 

 

 

TERMO DE ENTREGA. 

 

CELEBRAM entre sí, de um lado a Câmara Municipal de 
Vereadores de David Canabarro-RS, pessoa jurídica de direito público 
interno, inscrita CNPJ sob nº. 18011100/0001-89, com sede na Rua 
Ernesto Rissatto, 265, centro, legalmente representada pelo seu 
presidente, Vereador Dilermando Girardello, doravante denominado 
DOADOR, e de outro lado o Sr. José Girardello, brasileiro, casado, 
aposentado, residente e domiciliado na cidade de Muliterno-RS, adiante 
denominado DONATÁRIO. 

O doador transfere ao donatário o bem Nº. 2794, 
galeria de presidente, como forma de homenagem pelos serviços 
prestados ao Legislativo de David Canabarro-RS. 

Assim, na forma da resolução 05 que autorizou a 
doação do respectivo bem, firmo o presente termo como forma de recibo. 

 

Casa da Cultura de David Canabarro-RS, 25 de novembro de 2022. 

 

 

_____________________________________ 
José Girardello 

 

 

 

 

 



 

 

 

TERMO DE ENTREGA. 

 

CELEBRAM entre sí, de um lado a Câmara Municipal de 
Vereadores de David Canabarro-RS, pessoa jurídica de direito público 
interno, inscrita CNPJ sob nº. 18011100/0001-89, com sede na Rua 
Ernesto Rissatto, 265, centro, legalmente representada pelo seu 
presidente, Vereador Dilermando Girardello, doravante denominado 
DOADOR, e de outro lado o Sr. Idalino Zauza, brasileiro, casado, 
aposentado, residente e domiciliado na cidade de Paraí-RS, adiante 
denominado DONATÁRIO. 

O doador transfere ao donatário o bem Nº. 2795, 
galeria de presidente, como forma de homenagem pelos serviços 
prestados ao Legislativo de David Canabarro-RS. 

Assim, na forma da resolução 05 que autorizou a 
doação do respectivo bem, firmo o presente termo como forma de recibo. 

 

Casa da Cultura de David Canabarro-RS, 25 de novembro de 2022. 

 

 

_____________________________________ 
Idalino Zauza 

 

 

 

 

 



 

 

TERMO DE ENTREGA. 

 

CELEBRAM entre sí, de um lado a Câmara Municipal de 
Vereadores de David Canabarro-RS, pessoa jurídica de direito público 
interno, inscrita CNPJ sob nº. 18011100/0001-89, com sede na Rua 
Ernesto Rissatto, 265, centro, legalmente representada pelo seu 
presidente, Vereador Dilermando Girardello, doravante denominado 
DOADOR, e de outro lado o Sr. Ângelo Grisa, brasileiro, casado, 
aposentado, residente e domiciliado na cidade de David Canabarro-RS, 
adiante denominado DONATÁRIO. 

O doador transfere ao donatário os bens Nº. 2796, 
2799 e 2812 galeria de presidente, como forma de homenagem pelos 
serviços prestados ao Legislativo de David Canabarro-RS. 

Assim, na forma da resolução 05 que autorizou a 
doação do respectivo bem, firmo o presente termo como forma de recibo. 

 

Casa da Cultura de David Canabarro-RS, 25 de novembro de 2022. 

 

 

_____________________________________ 
Angelo Grisa 

 

 

 

 

 

 



 

 

TERMO DE ENTREGA. 

 

CELEBRAM entre sí, de um lado a Câmara Municipal de 
Vereadores de David Canabarro-RS, pessoa jurídica de direito público 
interno, inscrita CNPJ sob nº. 18011100/0001-89, com sede na Rua 
Ernesto Rissatto, 265, centro, legalmente representada pelo seu 
presidente, Vereador Dilermando Girardello, doravante denominado 
DOADOR, e de outro lado o Sr. Sabir Fornari, brasileiro, casado, 
aposentado, residente e domiciliado na cidade de David Canabarro-RS, 
adiante denominado DONATÁRIO. 

O doador transfere ao donatário o bem Nº. 2707, 
galeria de presidente, como forma de homenagem pelos serviços 
prestados ao Legislativo de David Canabarro-RS. 

Assim, na forma da resolução 05 que autorizou a 
doação do respectivo bem, firmo o presente termo como forma de recibo. 

 

Casa da Cultura de David Canabarro-RS, 25 de novembro de 2022. 

 

 

_____________________________________ 
Sabir Fornari 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TERMO DE ENTREGA. 

 

CELEBRAM entre sí, de um lado a Câmara Municipal de 
Vereadores de David Canabarro-RS, pessoa jurídica de direito público 
interno, inscrita CNPJ sob nº. 18011100/0001-89, com sede na Rua 
Ernesto Rissatto, 265, centro, legalmente representada pelo seu 
presidente, Vereador Dilermando Girardello, doravante denominado 
DOADOR, e de outro lado o Sr. José Vanzella, brasileiro, casado, 
aposentado, residente e domiciliado na cidade de Nova Araça-RS, adiante 
denominado DONATÁRIO. 

O doador transfere ao donatário o bem Nº. 2798, 
galeria de presidente, como forma de homenagem pelos serviços 
prestados ao Legislativo de David Canabarro-RS. 

Assim, na forma da resolução 05 que autorizou a 
doação do respectivo bem, firmo o presente termo como forma de recibo. 

 

Casa da Cultura de David Canabarro-RS, 25 de novembro de 2022. 

 

 

_____________________________________ 
José Vanzella 

 

 

 

 

 



 

 

 

TERMO DE ENTREGA. 

 

CELEBRAM entre sí, de um lado a Câmara Municipal de 
Vereadores de David Canabarro-RS, pessoa jurídica de direito público 
interno, inscrita CNPJ sob nº. 18011100/0001-89, com sede na Rua 
Ernesto Rissatto, 265, centro, legalmente representada pelo seu 
presidente, Vereador Dilermando Girardello, doravante denominado 
DOADOR, e de outro lado o Sr. Genuir Marchezi, brasileiro, casado, 
professor, residente e domiciliado na cidade de David Canabarro-RS, 
adiante denominado DONATÁRIO. 

O doador transfere ao donatário os bens Nº. 2801 e 
2806, galeria de presidente, como forma de homenagem pelos serviços 
prestados ao Legislativo de David Canabarro-RS. 

Assim, na forma da resolução 05 que autorizou a 
doação do respectivo bem, firmo o presente termo como forma de recibo. 

 

Casa da Cultura de David Canabarro-RS, 25 de novembro de 2022. 

 

 

_____________________________________ 
Genuir L. Marchezi 

 

 

 

 

 



 

 

 

TERMO DE ENTREGA. 

 

CELEBRAM entre sí, de um lado a Câmara Municipal de 
Vereadores de David Canabarro-RS, pessoa jurídica de direito público 
interno, inscrita CNPJ sob nº. 18011100/0001-89, com sede na Rua 
Ernesto Rissatto, 265, centro, legalmente representada pelo seu 
presidente, Vereador Dilermando Girardello, doravante denominado 
DOADOR, e de outro lado o Sr. Valter Tibolla, brasileiro, casado, 
aposentado, residente e domiciliado na cidade de David Canabarro-RS, 
adiante denominado DONATÁRIO. 

O doador transfere ao donatário o bem Nº. 2802, 
galeria de presidente, como forma de homenagem pelos serviços 
prestados ao Legislativo de David Canabarro-RS. 

Assim, na forma da resolução 05 que autorizou a 
doação do respectivo bem, firmo o presente termo como forma de recibo. 

 

Casa da Cultura de David Canabarro-RS, 25 de novembro de 2022. 

 

 

_____________________________________ 
Valter Tibolla 

 

 

 

 

 



 

 

 

TERMO DE ENTREGA. 

 

CELEBRAM entre sí, de um lado a Câmara Municipal de 
Vereadores de David Canabarro-RS, pessoa jurídica de direito público 
interno, inscrita CNPJ sob nº. 18011100/0001-89, com sede na Rua 
Ernesto Rissatto, 265, centro, legalmente representada pelo seu 
presidente, Vereador Dilermando Girardello, doravante denominado 
DOADOR, e de outro lado o Sr. Attilio A. Dos Santos, brasileiro, casado, 
aposentado, residente e domiciliado na cidade de David Canabarro-RS, 
adiante denominado DONATÁRIO. 

O doador transfere ao donatário os bens Nº. 2803 e 
2809 galeria de presidente, como forma de homenagem pelos serviços 
prestados ao Legislativo de David Canabarro-RS. 

Assim, na forma da resolução 05 que autorizou a 
doação do respectivo bem, firmo o presente termo como forma de recibo. 

 

Casa da Cultura de David Canabarro-RS, 25 de novembro de 2022. 

 

 

_____________________________________ 
Attilio A. dos Santos 

 

 

 

 

 



 

 

 

TERMO DE ENTREGA. 

 

CELEBRAM entre sí, de um lado a Câmara Municipal de 
Vereadores de David Canabarro-RS, pessoa jurídica de direito público 
interno, inscrita CNPJ sob nº. 18011100/0001-89, com sede na Rua 
Ernesto Rissatto, 265, centro, legalmente representada pelo seu 
presidente, Vereador Dilermando Girardello, doravante denominado 
DOADOR, e de outro lado o Sr. Solterino Cazer , brasileiro, casado, 
aposentado, residente e domiciliado na cidade de David Canabarro-RS, 
adiante denominado DONATÁRIO. 

O doador transfere ao donatário os bens Nº. 2804, 
2814, 2816 e 2818 galeria de presidente, como forma de homenagem 
pelos serviços prestados ao Legislativo de David Canabarro-RS. 

Assim, na forma da resolução 05 que autorizou a 
doação do respectivo bem, firmo o presente termo como forma de recibo. 

 

Casa da Cultura de David Canabarro-RS, 25 de novembro de 2022. 

 

 

_____________________________________ 
Solterino Cazer 

 

 

 

 

 



 

 

TERMO DE ENTREGA. 

 

CELEBRAM entre sí, de um lado a Câmara Municipal de 
Vereadores de David Canabarro-RS, pessoa jurídica de direito público 
interno, inscrita CNPJ sob nº. 18011100/0001-89, com sede na Rua 
Ernesto Rissatto, 265, centro, legalmente representada pelo seu 
presidente, Vereador Dilermando Girardello, doravante denominado 
DOADOR, e de outro lado o Sr. Normiro do Sacramento , brasileiro, 
casado, aposentado, residente e domiciliado na cidade de Passo Fundo-
RS, adiante denominado DONATÁRIO. 

O doador transfere ao donatário o bem Nº. 2805, 
galeria de presidente, como forma de homenagem pelos serviços 
prestados ao Legislativo de David Canabarro-RS. 

Assim, na forma da resolução 05 que autorizou a 
doação do respectivo bem, firmo o presente termo como forma de recibo. 

 

Casa da Cultura de David Canabarro-RS, 25 de novembro de 2022. 

 

 

_____________________________________ 
Normiro do Sacramento 

 

 

 

 

 

 



 

 

TERMO DE ENTREGA. 

 

CELEBRAM entre sí, de um lado a Câmara Municipal de 
Vereadores de David Canabarro-RS, pessoa jurídica de direito público 
interno, inscrita CNPJ sob nº. 18011100/0001-89, com sede na Rua 
Ernesto Rissatto, 265, centro, legalmente representada pelo seu 
presidente, Vereador Dilermando Girardello, doravante denominado 
DOADOR, e de outro lado o Sr. Cezar D. Razera, brasileiro, residente e 
domiciliado na cidade de David Canabarro-RS, adiante denominado 
DONATÁRIO. 

O doador transfere ao donatário o bem Nº. 2808, 
galeria de presidente, como forma de homenagem pelos serviços 
prestados ao Legislativo de David Canabarro-RS. 

Assim, na forma da resolução 05 que autorizou a 
doação do respectivo bem, firmo o presente termo como forma de recibo. 

 

Casa da Cultura de David Canabarro-RS, 25 de novembro de 2022. 

 

 

_____________________________________ 
Cezar D. Razera 

 

 

 

 

 

 



 

 

TERMO DE ENTREGA. 

 

CELEBRAM entre sí, de um lado a Câmara Municipal de 
Vereadores de David Canabarro-RS, pessoa jurídica de direito público 
interno, inscrita CNPJ sob nº. 18011100/0001-89, com sede na Rua 
Ernesto Rissatto, 265, centro, legalmente representada pelo seu 
presidente, Vereador Dilermando Girardello, doravante denominado 
DOADOR, e de outro lado o Sr. Oscar Tibolla, brasileiro, casado, residente 
e domiciliado na cidade de David Canabarro-RS, adiante denominado 
DONATÁRIO. 

O doador transfere ao donatário o bem Nº. 2810, 
galeria de presidente, como forma de homenagem pelos serviços 
prestados ao Legislativo de David Canabarro-RS. 

Assim, na forma da resolução 05 que autorizou a 
doação do respectivo bem, firmo o presente termo como forma de recibo. 

 

Casa da Cultura de David Canabarro-RS, 25 de novembro de 2022. 

 

 

_____________________________________ 
Oscar Tibolla 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TERMO DE ENTREGA. 

 

CELEBRAM entre sí, de um lado a Câmara Municipal de 
Vereadores de David Canabarro-RS, pessoa jurídica de direito público 
interno, inscrita CNPJ sob nº. 18011100/0001-89, com sede na Rua 
Ernesto Rissatto, 265, centro, legalmente representada pelo seu 
presidente, Vereador Dilermando Girardello, doravante denominado 
DOADOR, e de outro lado o Sr. Erminia Rossato, brasileira, casada, 
aposentada, residente e domiciliado na cidade de David Canabarro-RS, 
adiante denominado DONATÁRIO. 

O doador transfere ao donatário o bem Nº. 2811, 
galeria de presidente, como forma de homenagem pelos serviços 
prestados ao Legislativo de David Canabarro-RS. 

Assim, na forma da resolução 05 que autorizou a 
doação do respectivo bem, firmo o presente termo como forma de recibo. 

 

Casa da Cultura de David Canabarro-RS, 25 de novembro de 2022. 

 

 

_____________________________________ 
Erminia Rossato 

 

 

 

 

 



 

 

 

TERMO DE ENTREGA. 

 

CELEBRAM entre sí, de um lado a Câmara Municipal de 
Vereadores de David Canabarro-RS, pessoa jurídica de direito público 
interno, inscrita CNPJ sob nº. 18011100/0001-89, com sede na Rua 
Ernesto Rissatto, 265, centro, legalmente representada pelo seu 
presidente, Vereador Dilermando Girardello, doravante denominado 
DOADOR, e de outro lado o Sr. Aldérico Paludo, brasileiro, casado, 
aposentado, residente e domiciliado na cidade de David Canabarro-RS, 
adiante denominado DONATÁRIO. 

O doador transfere ao donatário os bens Nº. 2813, 
2817, 2819 e 4244 galeria de presidente, como forma de homenagem 
pelos serviços prestados ao Legislativo de David Canabarro-RS. 

Assim, na forma da resolução 05 que autorizou a 
doação do respectivo bem, firmo o presente termo como forma de recibo. 

 

Casa da Cultura de David Canabarro-RS, 25 de novembro de 2022. 

 

 

_____________________________________ 
Aldérico Paludo 

 

 

 

 

 



 

 

TERMO DE ENTREGA. 

 

CELEBRAM entre sí, de um lado a Câmara Municipal de 
Vereadores de David Canabarro-RS, pessoa jurídica de direito público 
interno, inscrita CNPJ sob nº. 18011100/0001-89, com sede na Rua 
Ernesto Rissatto, 265, centro, legalmente representada pelo seu 
presidente, Vereador Dilermando Girardello, doravante denominado 
DOADOR, e de outro lado o Sr. Ivar L. Vassoler, brasileiro, casado, 
residente e domiciliado na cidade de David Canabarro-RS, adiante 
denominado DONATÁRIO. 

O doador transfere ao donatário os bens Nº. 2815 e 
3146 galeria de presidente, como forma de homenagem pelos serviços 
prestados ao Legislativo de David Canabarro-RS. 

Assim, na forma da resolução 05 que autorizou a 
doação do respectivo bem, firmo o presente termo como forma de recibo. 

 

Casa da Cultura de David Canabarro-RS, 25 de novembro de 2022. 

 

 

_____________________________________ 
Ivar Luiz Vassoler 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TERMO DE ENTREGA. 

 

CELEBRAM entre sí, de um lado a Câmara Municipal de 
Vereadores de David Canabarro-RS, pessoa jurídica de direito público 
interno, inscrita CNPJ sob nº. 18011100/0001-89, com sede na Rua 
Ernesto Rissatto, 265, centro, legalmente representada pelo seu 
presidente, Vereador Dilermando Girardello, doravante denominado 
DOADOR, e de outro lado a Srª. Quenia M. R. De Cezaro, brasileira, 
casada, Funcionaria Publica, residente e domiciliado na cidade de David 
Canabarro-RS, adiante denominado DONATÁRIO. 

O doador transfere ao donatário o bem quadro de 
imagem da galeria de presidente, como forma de homenagem pelos 
serviços prestados ao Legislativo de David Canabarro-RS. 

Assim, na forma da resolução 05 que autorizou a 
doação do respectivo bem, firmo o presente termo como forma de recibo. 

 

Casa da Cultura de David Canabarro-RS, 25 de novembro de 2022. 

 

 

_____________________________________ 
Quenia M. R. De Cezaro 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TERMO DE ENTREGA. 

 

CELEBRAM entre sí, de um lado a Câmara Municipal de 
Vereadores de David Canabarro-RS, pessoa jurídica de direito público 
interno, inscrita CNPJ sob nº. 18011100/0001-89, com sede na Rua 
Ernesto Rissatto, 265, centro, legalmente representada pelo seu 
presidente, Vereador Dilermando Girardello, doravante denominado 
DOADOR, e de outro lado a Sr. Sidirlei G. Dos Santos , brasileiro, casado, 
agricultor, residente e domiciliado na cidade de David Canabarro-RS, 
adiante denominado DONATÁRIO. 

O doador transfere ao donatário o bem quadro de 
imagem da galeria de presidente, como forma de homenagem pelos 
serviços prestados ao Legislativo de David Canabarro-RS. 

Assim, na forma da resolução 05 que autorizou a 
doação do respectivo bem, firmo o presente termo como forma de recibo. 

 

Casa da Cultura de David Canabarro-RS, 25 de novembro de 2022. 

 

 

_____________________________________ 
Sidirlei G. Dos Santos  

 

 

 

 



 

 

 

TERMO DE ENTREGA. 

 

CELEBRAM entre sí, de um lado a Câmara Municipal de 
Vereadores de David Canabarro-RS, pessoa jurídica de direito público 
interno, inscrita CNPJ sob nº. 18011100/0001-89, com sede na Rua 
Ernesto Rissatto, 265, centro, legalmente representada pelo seu 
presidente, Vereador Dilermando Girardello, doravante denominado 
DOADOR, e de outro lado o Sr. Gilmar Moreschi, brasileiro, casado, 
residente e domiciliado na cidade de David Canabarro-RS, adiante 
denominado DONATÁRIO. 

O doador transfere ao donatário o bem Nº. 4246, 
galeria de presidente, como forma de homenagem pelos serviços 
prestados ao Legislativo de David Canabarro-RS. 

Assim, na forma da resolução 05 que autorizou a 
doação do respectivo bem, firmo o presente termo como forma de recibo. 

 

Casa da Cultura de David Canabarro-RS, 25 de novembro de 2022. 

 

 

_____________________________________ 
Gilmar Moreschi 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                TERMO DE ENTREGA. 

 

CELEBRAM entre sí, de um lado a Câmara Municipal de 
Vereadores de David Canabarro-RS, pessoa jurídica de direito público 
interno, inscrita CNPJ sob nº. 18011100/0001-89, com sede na Rua 
Ernesto Rissatto, 265, centro, legalmente representada pelo seu 
presidente, Vereador Dilermando Girardello, doravante denominado 
DOADOR, e de outro lado o Sr. Delocir Buzato, brasileiro, casado, 
residente e domiciliado na cidade de David Canabarro-RS, adiante 
denominado DONATÁRIO. 

O doador transfere ao donatário o bem Nº. 4475, 
galeria de presidente, como forma de homenagem pelos serviços 
prestados ao Legislativo de David Canabarro-RS. 

Assim, na forma da resolução 05 que autorizou a 
doação do respectivo bem, firmo o presente termo como forma de recibo. 

 

Casa da Cultura de David Canabarro-RS, 25 de novembro de 2022. 

 

 

_____________________________________ 
Delocir Buzato 

 

 

 

 

 



 

 

 

TERMO DE ENTREGA. 

 

CELEBRAM entre sí, de um lado a Câmara Municipal de 
Vereadores de David Canabarro-RS, pessoa jurídica de direito público 
interno, inscrita CNPJ sob nº. 18011100/0001-89, com sede na Rua 
Ernesto Rissatto, 265, centro, legalmente representada pelo seu 
presidente, Vereador Dilermando Girardello, doravante denominado 
DOADOR, e de outro lado a Sr. Rodrigo Vassoler, brasileiro, casado, 
Funcionario Publico, residente e domiciliado na cidade de David 
Canabarro-RS, adiante denominado DONATÁRIO. 

O doador transfere ao donatário o bem quadro de 
imagem da galeria de presidente, como forma de homenagem pelos 
serviços prestados ao Legislativo de David Canabarro-RS. 

Assim, na forma da resolução 05 que autorizou a 
doação do respectivo bem, firmo o presente termo como forma de recibo. 

 

Casa da Cultura de David Canabarro-RS, 25 de novembro de 2022. 

 

 

_____________________________________ 
Rodrigo Vassoler  

 

 

 

 

 



 

 

 

TERMO DE ENTREGA. 

 

CELEBRAM entre sí, de um lado a Câmara Municipal de 
Vereadores de David Canabarro-RS, pessoa jurídica de direito público 
interno, inscrita CNPJ sob nº. 18011100/0001-89, com sede na Rua 
Ernesto Rissatto, 265, centro, legalmente representada pelo seu 
presidente, Vereador Dilermando Girardello, doravante denominado 
DOADOR, e de outro lado a Srª. Silvania B. Oro, brasileira, casada, 
Professora, residente e domiciliado na cidade de David Canabarro-RS, 
adiante denominado DONATÁRIO. 

O doador transfere ao donatário o bem quadro de 
imagem da galeria de presidente, como forma de homenagem pelos 
serviços prestados ao Legislativo de David Canabarro-RS. 

Assim, na forma da resolução 05 que autorizou a 
doação do respectivo bem, firmo o presente termo como forma de recibo. 

 

Casa da Cultura de David Canabarro-RS, 25 de novembro de 2022. 

 

 

_____________________________________ 
Silvania B. Oro 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TERMO DE ENTREGA. 

 

CELEBRAM entre sí, de um lado a Câmara Municipal de 
Vereadores de David Canabarro-RS, pessoa jurídica de direito público 
interno, inscrita CNPJ sob nº. 18011100/0001-89, com sede na Rua 
Ernesto Rissatto, 265, centro, legalmente representada pelo seu 
presidente, Vereador Dilermando Girardello, doravante denominado 
DOADOR, e de outro lado a Srª. Daiane B. Von Muhlen, brasileira, casada, 
Funcionaria Publica, residente e domiciliado na cidade de David 
Canabarro-RS, adiante denominado DONATÁRIO. 

O doador transfere ao donatário o bem quadro de 
imagem da galeria de presidente, como forma de homenagem pelos 
serviços prestados ao Legislativo de David Canabarro-RS. 

Assim, na forma da resolução 05 que autorizou a 
doação do respectivo bem, firmo o presente termo como forma de recibo. 

 

Casa da Cultura de David Canabarro-RS, 25 de novembro de 2022. 

 

 

_____________________________________ 
Daiane B. Von Muhlen 

 

 

 

 



 

 

 

 

TERMO DE ENTREGA. 

 

CELEBRAM entre sí, de um lado a Câmara Municipal de 
Vereadores de David Canabarro-RS, pessoa jurídica de direito público 
interno, inscrita CNPJ sob nº. 18011100/0001-89, com sede na Rua 
Ernesto Rissatto, 265, centro, legalmente representada pelo seu 
presidente, Vereador Dilermando Girardello, doravante denominado 
DOADOR, e de outro lado a Sr. Carlos A. Martins, brasileiro, casado, 
residente e domiciliado na cidade de David Canabarro-RS, adiante 
denominado DONATÁRIO. 

O doador transfere ao donatário o bem quadro de 
imagem da galeria de presidente, como forma de homenagem pelos 
serviços prestados ao Legislativo de David Canabarro-RS. 

Assim, na forma da resolução 05 que autorizou a 
doação do respectivo bem, firmo o presente termo como forma de recibo. 

 

Casa da Cultura de David Canabarro-RS, 25 de novembro de 2022. 

 

 

_____________________________________ 
Carlos A. Martins 

 

 

 

 



TERMO DE ENTREGA. 

 

CELEBRAM entre sí, de um lado a Câmara Municipal de 
Vereadores de David Canabarro-RS, pessoa jurídica de direito público 
interno, inscrita CNPJ sob nº. 18011100/0001-89, com sede na Rua 
Ernesto Rissatto, 265, centro, legalmente representada pelo seu 
presidente, Vereador Dilermando Girardello, doravante denominado 
DOADOR, e de outro lado o Sr. Michel De Freitas, in memória, 
representado por seu familiar, adiante denominado DONATÁRIO. 

O doador transfere ao donatário o bem Nº. 4245, 
galeria de presidente, como forma de homenagem pelos serviços 
prestados ao Legislativo de David Canabarro-RS. 

Assim, na forma da resolução 05 que autorizou a 
doação do respectivo bem, firmo o presente termo como forma de recibo. 

 

Casa da Cultura de David Canabarro-RS, 25 de novembro de 2022. 

 

 

_____________________________________ 
Familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TERMO DE ENTREGA. 

 

CELEBRAM entre sí, de um lado a Câmara Municipal de 
Vereadores de David Canabarro-RS, pessoa jurídica de direito público 
interno, inscrita CNPJ sob nº. 18011100/0001-89, com sede na Rua 
Ernesto Rissatto, 265, centro, legalmente representada pelo seu 
presidente, Vereador Dilermando Girardello, doravante denominado 
DOADOR, e de outro lado o Sr. Domingos Bresolin, in memória, 
representado por seu familiar, adiante denominado DONATÁRIO. 

O doador transfere ao donatário o bem Nº. 2800, 
galeria de presidente, como forma de homenagem pelos serviços 
prestados ao Legislativo de David Canabarro-RS. 

Assim, na forma da resolução 05 que autorizou a 
doação do respectivo bem, firmo o presente termo como forma de recibo. 

 

Casa da Cultura de David Canabarro-RS, 25 de novembro de 2022. 

 

 

_____________________________________ 
Familiar. 

 


