
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2022. 

 

Aos vinte e seis 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 16 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 doze de setembro 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. 
Requerimento Daiane Bast Von Muhlen, vereadora titular dessa municipalidade, nos termos da legislação 
vigente, dirige-se a Vossa Excelência para requerer licença do cargo eletivo de Vereadora, para tratar de 
interesses particulares, por prazo de 60 dias a partir do dia 01 de outubro de 2022. Aprovado por 
unanimidade. Não havendo mais matérias e serem votadas, passou-se para os assuntos gerais. O vereador 
Delocir agradece a todos que se empenharam para a semana Farroupilha, foi uma coisa muito bonita. A 
vereadora Daiane também agradece por terem votado no requerimento e agradece a prefeitura por terem 
realizado o serviço no colégio e na Família Marcante em Santo Isidoro e, também, ao dia 20 de setembro 
agradece a todos pela participação. O vereador Cidnei agradece também pelo dia 20, foi um dia muito 
bonito e pede também que no próximo domingo teremos as eleições para escolher nossos governantes, 
pede para que todos votem conscientes. 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 10 de outubro, 
às 1900 horas. 
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