
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2022. 

 

 

Aos vinte e um dia 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 
20 de 2022, reuniram-se os Vereadores deste Município sob a Presidência do Vereador 
Dilermando Girardello para deliberar sobre os 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 sete de novembro 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. Moção de apoio ao chamamento de 
todos os aprovados na primeira fase do concurso vigente da Susepe-RS, para que sejam 
convocados para a segunda fase (teste de aptidão física ), prevista no certame. Aprovado 
por unanimidade. Não havendo mais matérias e serem votadas, passou-se para os 
assuntos gerais. Não havendo manifestos nos assuntos gerais passou para o espaço de 
líder, aonde o vereador Cidnei Tibolla agradece a prefeitura municipal pelo convite e 
agradece pela linda abertura da 1º expo David Canabarro, aonde foi um evento muito 
bonito e convida para que todos participem. Não havendo mais interessados em 
manifestar-se 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. Nada mais a 
debater, o presidente deu por encerrada essa sessão solene e destacou que a próxima 
sessão ordinária será realizada no dia 05 de dezembro, às 19: 00 hora. 
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