
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2022. 

 

 

Aos dezenove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois, no 
Plenário da Câmara de Vereadores de David Canabarro - RS, em Sessão Ordinária de nº 
22 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 cinco de dezembro 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. Deu-se o inicio a eleições para a nova 
mesa diretora para os biênios 2023/2024. O presidente solicitou a diretora 
administrativa que fizesse a distribuição das cédulas de votação, e depois a recolhesse. 
O presidente solicitou que duas pessoas de bancadas diferentes pudesse acompanhar a 
apuração dos votos, que ficou composta pelos seguintes vereadores, para presidente 
Cidnei Tibolla com nove votos, vice-presidente Gilnei Antunes dos Santos com nove 
votos, primeiro secretário Daiane Bast Von Muhler com nove votos e segundo 
secretário Carlos Alves Martins com nove votos. Formada a mesa diretora os mesmos 
serão empossados a partir do dia primeiro de janeiro de dois mil e vinte e três.  Como 
determina o regimento interno desse ato será realizada a eleição para as comissões de 
constituição, justiça e bem estar social, assim o presidente da câmara solicitou a diretora 
administrativa que realizasse a entrega das cédulas e em seguida recolhesse. O 
presidente convidou dois vereadores de bancadas diferentes para acompanhar a 
apuração dos votos, que ficou composta pelos seguintes vereadores Dilermando 
Girardelo com nove votos, Carlos Alves Martins com nove votos e Fabiane Waskievcz 
com nove votos, os mesmos estão empossados a partir do dia primeiro de janeiro de 
dois mil e vinte e três. Também foi realizada a eleição para as comissões de orçamento, 
finanças e estrutura urbana e rural. O presidente da câmara solicitou a diretora 
administrativa que fizesse a distribuição das cédulas e as recolhesse, convidou dois 
vereadores de bancadas diferentes para que acompanhasse a apuração dos votos, que 
ficou composta pelos seguintes vereadores Daiane Bast Von Muhler com nove votos, 
Gilnei Antunes dos Santos com nove votos e Delocir Busato com nove votos, os 
mesmos estarão empossados a partir do dia primeiro de janeiro de dois mil e vinte e 
três. Não havendo mais eleições a serem feitas seguiu para a ordem do dia. Projeto de 
lei 03/2022 do legislativo concede revisão geral anual do vencimento dos servidores 
públicos da Câmara Municipal de Vereadores de David Canabarro, conforme disposto 
no inciso X, do artigo 37 da Constituição Federal e dá outras providências, aprovado 
por unanimidade. Projeto de lei do legislativo 03/2022 concede revisão gera anual do 
vencimento dos agentes políticos do Munícipio de David Canabarro, conforme disposto 
no inciso X, do artigo 37 da Constituição Federal, e da outras providências, aprovado 



por unanimidade. Projeto de lei 62/2022, autoriza a contratação temporária em razão de 
excepcional interesse público e dá outras providências, aprovado por unanimidade. 
Projeto de lei 63/2022 autoriza a contratação de um agente de saúde e dá outras 
providências, aprovado por unanimidade. Projeto de lei 64/2022 estabelece o plano de 
carreira e o quadro de cargos e funções dos profissionais da educação do município de 
David Canabarro e da outras providências, aprovado por unanimidade. Projeto de lei 
65/2022 estabelece penalidades para empresas que recebem incentivos municipais, e dá 
outras providências, aprovado por unanimidade. Projeto de lei 66/2022 concede reajuste 
ao vencimento dos servidores públicos do poder executivo municipal e dá outras 
providências, aprovado por unanimidade. Projeto de lei 67/2022 cria o programa de 
vale- alimentação aos servidores públicos municipal e da outras providências, aprovado 
por unanimidade. Projeto de lei 68/2022 autoriza a abertura de crédito especial no valor 
de até R$1.155.000,00. Aprovado por unanimidade. Na discussão das matérias do 
legislativo  o vereador Rodrigo comenta sobre o projeto 03 do legislativo, vimos que 
avia um pequeno problema no projeto aonde se não fosse conferido iria nos penalizar 
daqui um tempo, porque a gente sabe que o aumento dos agentes políticos só e dado no 
final da legislatura, quando se encera um mandato para o próximo então nos anos 
seguintes só pode ser dada a reposição e no projeto era de 7 por cento aonde o IPCA é 
de 5.1 por cento. Na discussão da matéria do executivo o vereador Delocir Busato diz 
ser favorável aos projetos do legislativo e sobre os projetos do executivo diz ser 
favorável, sobre o projeto 65 esse projeto quando vi achei muito interessante pois quem 
não cumprir as leis será punido, sobre o projeto 67, o projeto é bem interessante pois o 
salario dos funcionários é baixo e esse vale vai ajudar muito, sobre o projeto 64 é um 
projeto bastante extenso, não pude ver direito mas parasse que alguns professores vão 
receber menos , outros mais , mas parece que a maioria vai ser beneficiado. O vereador 
Rodrigo diz ser favorável aos projetos, sobre o projeto 64 ele é bastante extenso, esse 
projeto foi apresentados os professores lá em setembro para já ir a votação, mas  ele 
voltou para o jurídico para ser readequando e hoje foi a votação, sabemos que foi 
adequado o piso, mas foi tirado algumas vantagens  como a classe especial aonde 
trabalha com pessoas especiais na APAE ,as questões das cedências não estão bem 
claras aonde não diz se a prefeitura vai ceder professores para APAE, não sei se os 
professores sem está gratificação vão querer ir trabalhar, este projeto foi criado mais 
oito cargos aonde me chamou a atenção, vou ser favorável mas esta bastante confuso, 
seria bom ter ficado para analisar melhor. Sobre o projeto da multa das empresas, 
bastante interessante espero que a lei seja fiscalizada, sobre o vale sou favorável, mas 
nós tínhamos um vale de 25 reais e sabemos que foi retirado e mais cinco por cento 
sobre os 150 então o vale vai ser de 117,00 que será pago para os funcionários. O 
vereador Cidnei diz ser favorável aos projetos, sobre o projeto 63 é um programa 
federal aonde eles repassam o dinheiro para a prefeitura, então a funcionaria se 
aposentou e será contratada outra, sobre o projeto 65 tem que ser cobrado sim caso não 
cumpram com as normas, sobre o projeto 67 é um incentivo ao funcionário, terá um 
critério para quem não tiver falta e valoriza os funcionários que recebem menos, sobre o 
projeto 64 é um projeto extenso, mas é algo necessário, pode ser que alguns pontos não 
possam ter ficado cem por cento adequando , mas pelo que vi todos os professores vão 



ficar acima do piso nacional, mas segundo o prefeito ele se reuniu com os professores 
varias vezes e os professores queriam que o projeto fosse a votação como ele esta aqui . 
Não havendo mais matérias e serem votadas, passou-se para os assuntos gerais. Nos 
assuntos gerais o Vereador  Carlos Marins diz ser favorável aos projetos , e deseja aos 
colegas vereadores e funcionários um feliz natal para todos, esperamos que o ano de 
2023 seja com muito sucesso. O vereador Delocir comenta sobre uns pedidos de 
providência feitos a um tempo atrás, pede para o executivo reveja essas situações, é uns 
bueiros ali perto da Beatriz e também a ponte do Marlon que esta em péssimas 
condições e uma ponte no Rosário que também esta ruim e deseja um feliz natal para 
todos os vereadores e funcionários. O vereador Rodrigo comenta sobre alguns pedidos 
feitos e não foram atendidos, como por exemplo, pedido de lâmpadas, como a calçada 
no cemitério público, as câmaras de segurança, esteve acontecendo alguns roubos e se 
tivesse as câmaras facilitaria a policia, o passeio até o modulo, espero que para o rodeio 
esteja resolvido e a questão das estradas que esta ruim, sabemos que foi investido 4 
milhões no parque de maquinas esta bom e não estamos vendo muita diferença, a 
ligação das estradas com os outros municípios não esta nada bom , temos um rolo bom 
para ser usado, temos exemplo nos municípios vizinhos com  Vanini e Ciriaco que tem 
bastante estrada e esta com boas condições. O presidente levantou uma questão que o 
abono de 25 reais não seria retirado, mas se não for retirado todos os anos subia no final 
um projeto renovando e esse ano não veio, então peço para o jurídico veja com o 
executivo essa questão. A vereadora Ana deseja um feliz natal a todos os colegas, cada 
ano é desafiador, mas que a gente tenha força para conseguir enfrentar todas as 
dificuldades que apareceram e que conseguimos trazer coisas boas para o nosso 
município. O vereador Gilnei deseja um feliz natal e um próspero ano novo, comentar 
que foi um ano diferente aonde pude ir a Brasília atrás de recursos onde estamos 
colhendo os resultados. A vereadora Daiane diz ser favorável aos projetos, sobre o 
projeto 64, eu tive na reunião e teve um acordo entre o executivo e os professores, sobre 
o projeto 67 um projeto interessante aonde esse valor será gasto aqui nos nossos 
comércios  e desejo um feliz natal e um feliz ano novo. No espaço de líder o vereador 
Rodrigo parabeniza a nova mesa diretora que tenha muito sucesso e que tenha 
serenidade para continuar com serviços e deseja um feliz natal para todos os munícipes 
da cidade. O vereador  Cidnei deseja um feliz natal e um próspero ano novo, saúde, paz, 
saúde é o mais importante, estou passando por problemas de saúde com meu irmão e é 
só nesta hora que a gente da valor para a saúde, e sobre a questão das estradas vou 
descordar um pouco com o meu colega Rodrigo, concordo que não estão todas perfeitas, 
mas andei por quase todo o município e no geral as estradas não estão tão ruim, temos 
quase 700 quilômetros de estradas e não é fácil manter tudo perfeito, ouvi pessoas da 
oposição comentando das estradas que nunca tiveram tão boas como estão agora e nem 
da para  comparar com os município de Vanini com 60 quilômetros e em relação a 
Ciriaco eu conheço bem , tem estradas que é anos que a patrola não passa ali, que nem 
caminhão não trafega, não temos nem como fazer comparação com a quantidade de 
estradas que a gente tem em nosso município. O presidente agradece a todos pela ajuda 
prestada  nesta gestão, que aprendi muito nesses meses que fiquei na presidência e 
deseja um feliz natal a todos. O presidente deu por encerrada essa sessão solene e 



destacou que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 15 de fevereiro, às 19: 00 
horas. 
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