
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 06 DE MARÇO DE 2023. 

 

 

Aos seis dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três, no Plenário da 
Câmara de Vereadores de David Canabarro - RS, em Sessão Ordinária de nº 03 de 
2023, reuniram-se os Vereadores deste Município sob a Presidência do Vereador Cidnei 
Edson 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 vinte e sete 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 07/2023 autoriza o Poder executivo 
municipal a firmar convênio com os Municípios de Ciríaco, Vanini e Muliterno, todos 
do estado do Rio Grande do Sul, e dá outras providências. Aprovado por unanimidade. 
Projeto de lei 08/2023 autoriza o município a efetuar cessão de bens móveis públicos e 
da outras providencias, aprovado por unanimidade. Não havendo mais matérias e serem 
votadas, passou-se para os assuntos gerais. Nos assuntos gerais o Vereador Delocir 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 ajuda aos colegas pois a uns seis meses 
o Elcio Bregalda pediu um cascalho e ainda não foram levar, é para o aviário ele precisa 
pois está difícil para chegar com a lenha para o aquecedor. O vereador Rodrigo 
Comenta sobre os projetos diz ser favorável, sobre a questão da Samu tivemos um 
avanço aonde teremos ajuda dos municípios vizinhos para poder manter a Samu 
funcionando, pois sabemos da necessidade. Sobre o projeto 08 é um bom projeto pois 
ameniza a correria das pessoas a Casca e a passo fundo para fazer ou renovar a 
habilitação, sabemos que as pessoas iriam para Passo Fundo com o pessoal da saúde, 
aonde não podia , mas claro se dava uma ajuda as pessoas que precisavam. Sobre a 
questão que o Delocir falou, precisamos dar um incentivo pois essas pessoas que 
produzem suínos, gado de leite e aves trazem retorno ao município então precisamos dar 
uma atenção maior. Sobre a questão da seca, não sei, se o município decretou situação 
de emergência, vi que alguns municípios já decretaram então espero que o nosso 
município também tenha feito isso. O vereador Gilnei diz ser favorável aos projetos, 
quero agradecer o pessoal da saúde que no dia do rodeio não saíram de lá mesmo com 
chuva e parabenizar pelo dia da mulher, porque sem elas não somos nada, elas são a 
fibra de todo mundo. A vereadora Daiane diz ser favorável aos projetos, são projetos 
muito importantes e parabeniza pelo dia da mulher, mulher trabalha, se dedica, se 
esforça e luta muito para conseguir o que elas querem. O vereador Dilermando diz ser 
favorável aos projetos, e sobre o cascalho achei que já tinha feito o serviço, mas vamos 



atrás para que seja resolvido e parabeniza pela passagem do dia da mulher, são mulheres 
guerreiras. Não havendo mais ninguém que queira se manifestar nos assuntos gerais, 
passou-se para o espaço de líder de bancada, aonde o vereador Delocir parabeniza pela 
passagem do dia da mulher, todo dia é dia da mulher, parabéns a todas as mulheres do 
mundo, são mulheres que trabalham muito e se dedicam a família.  Não havendo mais 
quem queira se manifestar no espaço de líder, o presidente Cidinei também parabeniza 
pela passagem do dia da mulher,  são mulheres guerreiras que lutaram pelo seu espaço e 
a prova está aqui aonde temos três vereadoras mulheres, e também quero comentar 
sobre o apoio financeiro dos municípios deram para a Samu, que não sobrecarrega 
somente a nosso município, e sobre o CFC mais uma conquista para o nosso município. 
O presidente deu por encerrada essa sessão solene e destacou que a próxima sessão 
ordinária será realizada no dia 20 de março, às 19: 00 horas. 
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