
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2023. 

 

 

Aos quinze  dias do mês de fevereiro  do ano de dois mil e vinte e três, no 
Plenário da Câmara de Vereadores de David Canabarro - RS, em Sessão Ordinária de nº 
01 de 2023, reuniram-se os Vereadores deste Município sob a Presidência do Vereador 
Cidnei Tibolla para deliberar sobre os projetos de lei que foram apresentados à mesa 
diretora. O Presidente abriu a sessão desejando as boas vindas a todos e um ótimo ano 
de trabalho. 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 dezenove de dezembro 
de dois mil e vinte e dois, a qual foi aprovada por unanimidade. Colocou em votação a 
ata da sessão extraordinária do dia vinte e um de dezembro de dois mil e vinte e dois, a 
qual foi aprovada por unanimidade. Colocou em votação a ata da sessão extraordinária 
do dia sete de fevereiro de dois mil e vinte e três, a qual foi aprovada por unanimidade. 
Na comunicação de líder o Vereador Dilermando Girardello comunica que a partir dessa 
sessão passara a ser o líder de bancado do partido do PP.  O presidente solicitou a 
secretaria para que informasse a ordem do dia. Projeto de Resolução do Legislativo 
02/2023, estabelece as datas e horários para as Sessões ordinárias da Câmara Municipal 
de Vereadores de David Canabarro, sessões legislativas de 15 de fevereiro a 31 de 
dezembro 2023. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais matérias e serem 
votadas, passou-se para os assuntos gerais. Nos assuntos gerais o Vereador Delocir 
deseja um bom início de anos a todos e deseja as boas-vindas ao novo presidente, 
esperamos que tenhamos um ano bom.  Não havendo manifestos nos assuntos gerais 
passou para o espaço de líder, o vereador Dilermando agradece o tempo que esteve 
como presidente e deseja as boas-vindas ao  novo presidente, agradece a Fabi e ao 
Deputado Cherini pela  carregadeira que veio para o nosso município. O vereador 
Rodrigo deseja condolências à família do presidente pela perda do irmão, deseja as boas 
vindas ao novo presidente e deseja um bom ano a todos que todos possam trabalham 
para o bom desenvolvimento do nosso município, pede para que derem um atenção para 
os moradores do nosso município, ali no asfalto para resolver o problema das famílias 
que quando chove muito a água entre nas casas. O presidente deu por encerrada essa 
sessão solene e destacou que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 27 de 
fevereiro, às 19: 00 horas. 

     
 

      Cidnei Tibolla 
        Presidente 
 

  
                                                                 Daiane Bast Von Muhlen 
                                                                     1º Secretário 
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de dois mil e vinte e dois, a qual foi aprovada por unanimidade. Colocou em votação a 
ata da sessão extraordinária do dia vinte e um de dezembro de dois mil e vinte e dois, a 
qual foi aprovada por unanimidade. Colocou em votação a ata da sessão extraordinária 
do dia sete de fevereiro de dois mil e vinte e três, a qual foi aprovada por unanimidade. 
Na comunicação de líder o Vereador Dilermando Girardello comunica que a partir dessa 
sessão passara a ser o líder de bancado do partido do PP.  O presidente solicitou a 
secretaria para que informasse a ordem do dia. Projeto de Resolução do Legislativo 
02/2023, estabelece as datas e horários para as Sessões ordinárias da Câmara Municipal 
de Vereadores de David Canabarro, sessões legislativas de 15 de fevereiro a 31 de 
dezembro 2023. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais matérias e serem 
votadas, passou-se para os assuntos gerais. Nos assuntos gerais o Vereador Delocir 
deseja um bom início de anos a todos e deseja as boas-vindas ao novo presidente, 
esperamos que tenhamos um ano bom.  Não havendo manifestos nos assuntos gerais 
passou para o espaço de líder, o vereador Dilermando agradece o tempo que esteve 
como presidente e deseja as boas-vindas ao  novo presidente, agradece a Fabi e ao 
Deputado Cherini pela  carregadeira que veio para o nosso município. O vereador 
Rodrigo deseja condolências à família do presidente pela perda do irmão, deseja as boas 
vindas ao novo presidente e deseja um bom ano a todos que todos possam trabalham 
para o bom desenvolvimento do nosso município, pede para que derem um atenção para 
os moradores do nosso município, ali no asfalto para resolver o problema das famílias 
que quando chove muito a água entre nas casas. O presidente deu por encerrada essa 
sessão solene e destacou que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 27 de 
fevereiro, às 19: 00 horas. 
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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2023. 
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