
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2022. 

 

 

Aos sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois, no Plenário da Câmara de 
Vereadores de David Canabarro-Rs, em Sessão Ordinária de nº 19 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 quatro de outubro 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 Lei 61/2022: Altera a redação do § 1º, do artigo 1º, da Lei Municipal nº 1.591/2009, de 21 de 
setembro de 2009 e da outras providências. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais matérias e 
serem votadas, passou-se para os assuntos gerais. O vereador Delocir comenta sobre o Projeto de Lei nº 
61, diz ser favorável acha que eles merecem muito receber, pois tem uma responsabilidade muito grande. 
O vereador Rodrigo comenta sobre o projeto diz ser favorável sabemos da importância dessa reposição 
ser feita, pois eles têm uma responsabilidade grande e sabemos o quanto precisamos e eles estão sempre 
ai a disposição para prestar o serviço. Quero convidar todos para o jantar do cordeiro dia 26 /11/2022 
convidamos todos para participarem. O vereador Gilnei diz ser favorável ao projeto, pois a área da saúde 
é uma das áreas mais importantes da administração e sobre o pedido de providencia feito pelo vereador 
Delocir, da ponte do seu Marlon, conversei com o secretário e ele falou que existem muitas pontes no 
município e eles estão dando prioridade para as pontes de mais trafego de caminhões e que a ponte do 
Marlon vai ser refeita nos próximos dias. A vereadora Irineia diz ser favorável ao projeto e comenta sobre 
o investimento feito em nossa praça municipal, num valor de 152,00 mil, ficou uma praça muito bonita 
que esta sendo comentada e visitada pelos municípios vizinhos, então parabenizo o poder executivo pelo 
excelente trabalho realizado. O vereador Cidinei diz ser favorável ao projeto, pois a saúde só é dado valor 
quando precisamos, então precisamos valorizar essas pessoas que trabalham  com o transporte. Comentou 
também sobre a nossa praça que ficou uma praça muito bonita, um lugar aconchegante aonde as famílias 
vem com seus filhos para ter um lazer. Não havendo quem queira se manifestar no espaço de líder. O 
presidente convidou a todos os vereadores para participarem do nosso evento dia 25/11/2022 junto à casa 
de cultura. 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 21de novembro, às 19: 00 hora. 
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