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Aos vinte e sete 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 
02 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. 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 quinze de fevereiro de dois mil e vinte e três, a qual foi 
aprovada por unanimidade. O presidente solicitou a secretaria para que informasse a 
ordem do dia. Projeto de Lei 04/2023 autoriza a contratação de Recreacionista para 
educação e dá outras providências. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei 05/2023 
autoriza a contratação de três atendentes de creche, em caráter temporário e emergencial 
e da outras providencias, aprovado por unanimidade. Projeto de lei 06/2023 autoriza a 
contratação de um operador de máquinas e da outras providências, aprovado por 
unanimidade. Na discussão da matéria o vereador Rodrigo sobre o projeto 05 quero 
fazer um questionamento, talvez que levem para o executivo não sou contra a 
contratação, sei da necessidade que os pais tem de deixarem seus filhos na creche para 
trabalhar, mas teremos que ver certo quantos cargos foram criados para atendente de 
creche, não tenho certeza mas parece que existem 27 pessoas trabalhando e se não me 
engano existe uns 15 cargos criados, ai se for isso com certeza terá apontamento pelo 
tribunal de contas. O presidente comenta que conversou com o prefeito existe uma 
necessidade de contratação, pois existem alunos especiais e por isso se faz necessário a 
contratação, não questionei o prefeito sobre a situação dos cargos, mas podemos ver 
isso sim para que tudo fique certo e não tenhamos problemas futuros, pois essas 
contrações se fazem necessária. Não havendo mais matérias e serem votadas, passou-se 
para os assuntos gerais. Nos assuntos gerais o Vereador Carlinhos diz ser favorável aos 
projetos, mas comenta que vão fiscalizar para ver se faz jus a contratação dessas 
pessoas, e parabeniza a todos os organizadores do rodeio foi uma festa muito bonita e 
bem organiza, tudo ocorreu certo sem nada de erros. O Vereador Delocir diz ser 
favorável aos projetos, mas pede para a secretaria de obras atendas os pedidos feitos, 
pois temos pontes que foi pedido o serviço e ainda não foi resolvido, na situação das 
enxurradas que invadem as casa, isso é um pedido de um vereador, agradece o pedido 
de iluminação que foi atendido, mas pede para regularizar a ponte do Marlon que está 
em péssimas condições, sobre o projeto número 05, peço que vejam bem para que o 
tribunal de contas não aponte, sei da necessidade que o município tem com crianças 
especiais, porque só quem tem filho especial sabe do cuidado que temos de ter com eles. 
O vereador Rodrigo Comenta sobre o rodeio, parabeniza a todos que organizaram ao 
executivo que contribui, aos vereadores que aprovaram os projetos e contribuíram 



financeiramente para a transmissão ao vivo do rodeio, o vereador fala para o senhor 
presidente que não é contratação mas sim sobre os cargos, que talvez se hoje tivesse 
subido junto ao projeto a criação dos cargos ai não dá problema com o tribunal de 
contas, sei da necessidade e sou a favor só que seja tudo legalizado, sobre o projeto 06 
passou vários projetos com mesma justificativa e sei que já tem gente contratada com 
esse cargo e lá pode ser que venha uma  na frente como vai ficar pois temos somente 
uma roçadeira, mas como vamos explicar para o tribunal que temos uma roçadeira e 
vários funcionários, lá na frente pode ser que tenha que ser devolvido dinheiro, sou 
favorável as contratações mas acho que tem que ser tudo legalizado. A função do 
vereador e analisar os projetos ver o que está votando para que não tenhamos problemas 
futuros.  A vereadora Ana  parabeniza a patronagem do CTG, pois foi evento muito 
bonito, as pessoas de fora comentam que foi um rodeio muito bem organizado, então 
parabenizo a todos os envolvidos. O vereador Gilnei diz ser favorável aos projetos, 
comenta sobre o projeto da roçadeira que precisa que se faça as roçadas nas beiras das 
estradas, agradece ao poder público que nos ajudou, poque um rodeio neste porte se não 
tiver a ajuda deles não conseguimos realizar o rodeio deste porte, só quem está 
envolvido sabe que rodeio não dá lucro nenhum e sim temos que no final tirar dinheiro 
do bolço, agradeço aos colegas vereadores que nos apoiaram e contribuíram 
financeiramente. A vereadora Daiane diz ser favorável a todos os projetos e parabeniza 
a todos os envolvidos do rodeio, estão de parabéns pelo trabalho realizado, só 
recebemos elogios e agradecer a todas as invernadas artísticas que participaram. O 
Vereador Dilermando diz ser favorável aos projetos, sobre a contratação das atendentes 
de creche, que existe a necessidade, pois nunca viram tantas crianças sendo 
matriculadas nos colégios, pessoas vindas de fora e muitas crianças especial, desse 
modo os professores não estão conseguindo dar conta de tantos alunos. Sobre o projeto 
06 espero que esse operador vai mesmo trabalhar porque as estradas estão precisando 
muito desse serviços. Não havendo manifestos nos assuntos gerais passou para o espaço 
de líder, o vereador Delocir parabeniza aos organizadores do rodeio, foi um evento 
muito bonito. Não havendo mais ninguém que queira se manifestar no espaço de líder o 
presidente comentou sobre o projeto 06 que parece que a pessoa que tinha sido 
contratada para operar a roçadeira, agora está na patrola, por isso da contratação, mas 
claro vamos sentar e conversar para que tudo seja feito correto para que não ocorra 
apontamento lá pra frente, sobre a atendente segundo passado pelo executivo surgiu 
essa necessidade urgente pois as aulas começaram agora, mas claro a uma preocupação 
e vamos ver sim sobre os cargos porque sabemos da necessidade, mas claro que tudo 
seja feito legalmente. O presidente deu por encerrada essa sessão solene e destacou que 
a próxima sessão ordinária será realizada no dia 06 de março, às 19: 00 horas. 

     
 

      Cidnei Tibolla 
        Presidente 
 

  
                                                                 Daiane Bast Von Muhlen 
                                                                     1º Secretário 
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envolvido sabe que rodeio não dá lucro nenhum e sim temos que no final tirar dinheiro 
do bolço, agradeço aos colegas vereadores que nos apoiaram e contribuíram 
financeiramente. A vereadora Daiane diz ser favorável a todos os projetos e parabeniza 
a todos os envolvidos do rodeio, estão de parabéns pelo trabalho realizado, só 
recebemos elogios e agradecer a todas as invernadas artísticas que participaram. O 
Vereador Dilermando diz ser favorável aos projetos, sobre a contratação das atendentes 
de creche, que existe a necessidade, pois nunca viram tantas crianças sendo 
matriculadas nos colégios, pessoas vindas de fora e muitas crianças especial, desse 
modo os professores não estão conseguindo dar conta de tantos alunos. Sobre o projeto 
06 espero que esse operador vai mesmo trabalhar porque as estradas estão precisando 
muito desse serviços. Não havendo manifestos nos assuntos gerais passou para o espaço 
de líder, o vereador Delocir parabeniza aos organizadores do rodeio, foi um evento 
muito bonito. Não havendo mais ninguém que queira se manifestar no espaço de líder o 
presidente comentou sobre o projeto 06 que parece que a pessoa que tinha sido 
contratada para operar a roçadeira, agora está na patrola, por isso da contratação, mas 
claro vamos sentar e conversar para que tudo seja feito correto para que não ocorra 
apontamento lá pra frente, sobre a atendente segundo passado pelo executivo surgiu 
essa necessidade urgente pois as aulas começaram agora, mas claro a uma preocupação 
e vamos ver sim sobre os cargos porque sabemos da necessidade, mas claro que tudo 
seja feito legalmente. O presidente deu por encerrada essa sessão solene e destacou que 
a próxima sessão ordinária será realizada no dia 06 de março, às 19: 00 horas. 

     
 

      Cidnei Tibolla 
        Presidente 
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                                                                     1º Secretário 
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Aos vinte e sete 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 
02 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. 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 quinze de fevereiro de dois mil e vinte e três, a qual foi 
aprovada por unanimidade. O presidente solicitou a secretaria para que informasse a 
ordem do dia. Projeto de Lei 04/2023 autoriza a contratação de Recreacionista para 
educação e dá outras providências. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei 05/2023 
autoriza a contratação de três atendentes de creche, em caráter temporário e emergencial 
e da outras providencias, aprovado por unanimidade. Projeto de lei 06/2023 autoriza a 
contratação de um operador de máquinas e da outras providências, aprovado por 
unanimidade. Na discussão da matéria o vereador Rodrigo sobre o projeto 05 quero 
fazer um questionamento, talvez que levem para o executivo não sou contra a 
contratação, sei da necessidade que os pais tem de deixarem seus filhos na creche para 
trabalhar, mas teremos que ver certo quantos cargos foram criados para atendente de 
creche, não tenho certeza mas parece que existem 27 pessoas trabalhando e se não me 
engano existe uns 15 cargos criados, ai se for isso com certeza terá apontamento pelo 
tribunal de contas. O presidente comenta que conversou com o prefeito existe uma 
necessidade de contratação, pois existem alunos especiais e por isso se faz necessário a 
contratação, não questionei o prefeito sobre a situação dos cargos, mas podemos ver 
isso sim para que tudo fique certo e não tenhamos problemas futuros, pois essas 
contrações se fazem necessária. Não havendo mais matérias e serem votadas, passou-se 
para os assuntos gerais. Nos assuntos gerais o Vereador Carlinhos diz ser favorável aos 
projetos, mas comenta que vão fiscalizar para ver se faz jus a contratação dessas 
pessoas, e parabeniza a todos os organizadores do rodeio foi uma festa muito bonita e 
bem organiza, tudo ocorreu certo sem nada de erros. O Vereador Delocir diz ser 
favorável aos projetos, mas pede para a secretaria de obras atendas os pedidos feitos, 
pois temos pontes que foi pedido o serviço e ainda não foi resolvido, na situação das 
enxurradas que invadem as casa, isso é um pedido de um vereador, agradece o pedido 
de iluminação que foi atendido, mas pede para regularizar a ponte do Marlon que está 
em péssimas condições, sobre o projeto número 05, peço que vejam bem para que o 
tribunal de contas não aponte, sei da necessidade que o município tem com crianças 
especiais, porque só quem tem filho especial sabe do cuidado que temos de ter com eles. 
O vereador Rodrigo Comenta sobre o rodeio, parabeniza a todos que organizaram ao 
executivo que contribui, aos vereadores que aprovaram os projetos e contribuíram 



financeiramente para a transmissão ao vivo do rodeio, o vereador fala para o senhor 
presidente que não é contratação mas sim sobre os cargos, que talvez se hoje tivesse 
subido junto ao projeto a criação dos cargos ai não dá problema com o tribunal de 
contas, sei da necessidade e sou a favor só que seja tudo legalizado, sobre o projeto 06 
passou vários projetos com mesma justificativa e sei que já tem gente contratada com 
esse cargo e lá pode ser que venha uma  na frente como vai ficar pois temos somente 
uma roçadeira, mas como vamos explicar para o tribunal que temos uma roçadeira e 
vários funcionários, lá na frente pode ser que tenha que ser devolvido dinheiro, sou 
favorável as contratações mas acho que tem que ser tudo legalizado. A função do 
vereador e analisar os projetos ver o que está votando para que não tenhamos problemas 
futuros.  A vereadora Ana  parabeniza a patronagem do CTG, pois foi evento muito 
bonito, as pessoas de fora comentam que foi um rodeio muito bem organizado, então 
parabenizo a todos os envolvidos. O vereador Gilnei diz ser favorável aos projetos, 
comenta sobre o projeto da roçadeira que precisa que se faça as roçadas nas beiras das 
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de creche, que existe a necessidade, pois nunca viram tantas crianças sendo 
matriculadas nos colégios, pessoas vindas de fora e muitas crianças especial, desse 
modo os professores não estão conseguindo dar conta de tantos alunos. Sobre o projeto 
06 espero que esse operador vai mesmo trabalhar porque as estradas estão precisando 
muito desse serviços. Não havendo manifestos nos assuntos gerais passou para o espaço 
de líder, o vereador Delocir parabeniza aos organizadores do rodeio, foi um evento 
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financeiramente para a transmissão ao vivo do rodeio, o vereador fala para o senhor 
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esse cargo e lá pode ser que venha uma  na frente como vai ficar pois temos somente 
uma roçadeira, mas como vamos explicar para o tribunal que temos uma roçadeira e 
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financeiramente para a transmissão ao vivo do rodeio, o vereador fala para o senhor 
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favorável aos projetos, mas pede para a secretaria de obras atendas os pedidos feitos, 
pois temos pontes que foi pedido o serviço e ainda não foi resolvido, na situação das 
enxurradas que invadem as casa, isso é um pedido de um vereador, agradece o pedido 
de iluminação que foi atendido, mas pede para regularizar a ponte do Marlon que está 
em péssimas condições, sobre o projeto número 05, peço que vejam bem para que o 
tribunal de contas não aponte, sei da necessidade que o município tem com crianças 
especiais, porque só quem tem filho especial sabe do cuidado que temos de ter com eles. 
O vereador Rodrigo Comenta sobre o rodeio, parabeniza a todos que organizaram ao 
executivo que contribui, aos vereadores que aprovaram os projetos e contribuíram 



financeiramente para a transmissão ao vivo do rodeio, o vereador fala para o senhor 
presidente que não é contratação mas sim sobre os cargos, que talvez se hoje tivesse 
subido junto ao projeto a criação dos cargos ai não dá problema com o tribunal de 
contas, sei da necessidade e sou a favor só que seja tudo legalizado, sobre o projeto 06 
passou vários projetos com mesma justificativa e sei que já tem gente contratada com 
esse cargo e lá pode ser que venha uma  na frente como vai ficar pois temos somente 
uma roçadeira, mas como vamos explicar para o tribunal que temos uma roçadeira e 
vários funcionários, lá na frente pode ser que tenha que ser devolvido dinheiro, sou 
favorável as contratações mas acho que tem que ser tudo legalizado. A função do 
vereador e analisar os projetos ver o que está votando para que não tenhamos problemas 
futuros.  A vereadora Ana  parabeniza a patronagem do CTG, pois foi evento muito 
bonito, as pessoas de fora comentam que foi um rodeio muito bem organizado, então 
parabenizo a todos os envolvidos. O vereador Gilnei diz ser favorável aos projetos, 
comenta sobre o projeto da roçadeira que precisa que se faça as roçadas nas beiras das 
estradas, agradece ao poder público que nos ajudou, poque um rodeio neste porte se não 
tiver a ajuda deles não conseguimos realizar o rodeio deste porte, só quem está 
envolvido sabe que rodeio não dá lucro nenhum e sim temos que no final tirar dinheiro 
do bolço, agradeço aos colegas vereadores que nos apoiaram e contribuíram 
financeiramente. A vereadora Daiane diz ser favorável a todos os projetos e parabeniza 
a todos os envolvidos do rodeio, estão de parabéns pelo trabalho realizado, só 
recebemos elogios e agradecer a todas as invernadas artísticas que participaram. O 
Vereador Dilermando diz ser favorável aos projetos, sobre a contratação das atendentes 
de creche, que existe a necessidade, pois nunca viram tantas crianças sendo 
matriculadas nos colégios, pessoas vindas de fora e muitas crianças especial, desse 
modo os professores não estão conseguindo dar conta de tantos alunos. Sobre o projeto 
06 espero que esse operador vai mesmo trabalhar porque as estradas estão precisando 
muito desse serviços. Não havendo manifestos nos assuntos gerais passou para o espaço 
de líder, o vereador Delocir parabeniza aos organizadores do rodeio, foi um evento 
muito bonito. Não havendo mais ninguém que queira se manifestar no espaço de líder o 
presidente comentou sobre o projeto 06 que parece que a pessoa que tinha sido 
contratada para operar a roçadeira, agora está na patrola, por isso da contratação, mas 
claro vamos sentar e conversar para que tudo seja feito correto para que não ocorra 
apontamento lá pra frente, sobre a atendente segundo passado pelo executivo surgiu 
essa necessidade urgente pois as aulas começaram agora, mas claro a uma preocupação 
e vamos ver sim sobre os cargos porque sabemos da necessidade, mas claro que tudo 
seja feito legalmente. O presidente deu por encerrada essa sessão solene e destacou que 
a próxima sessão ordinária será realizada no dia 06 de março, às 19: 00 horas. 

     
 

      Cidnei Tibolla 
        Presidente 
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isso sim para que tudo fique certo e não tenhamos problemas futuros, pois essas 
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