
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 10 DE OUTUBRO  DE 2022. 

 

 

 

Aos dez dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, no Plenário da Câmara de 
Vereadores de David Canabarro-RS, em Sessão Ordinária de nº 17 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 seis de setembro de dois mil e vinte e dois, a qual foi 
aprovada por unanimidade. Colocou em votação a ata da sessão extraordinária do dia três de outubro de 
dois mil e vinte e dois, a qual foi aprovada também por unanimidade. O presidente solicitou a secretaria 
para que informasse a ordem do dia. Projeto de Resolução 05/2022: Autoriza o Poder Legislativo a 
realizar doação de bens móveis (galeria de presidentes). Aprovado por unanimidade. O presidente 
comentou que essa doação dos quadros será realizada pelo fato da câmara ter mandado fazer uma galeria 
nova, pois a antiga estava se deteriorando. Não havendo mais matérias e serem votadas, passou-se para os 
assuntos gerais. O vereador Delocir comenta sobre o projeto 05/2022, diz ser favorável vai ficar uma 
recordação para os ex-presidentes que levam para casa essa imagem tão bonita, comenta também sobre a 
ponte do seu Marlon Bertoldo que ainda não foi concertada, quero que levem até o secretário, pois essa 
ponte é de risco. O vereador Cidnei comenta sobre o projeto da doação dos quadros agradece por ter feito 
uma reforma e nada mais justo que a entrega desses quadros; isso é uma homenagem pelos serviços 
prestados ao nosso município 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 24 de outubro, às 
19: 00 horas. 
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