
 

 

ATA N°. 1425 DO DIA 12 DE MAIO DE 2022 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos 12 dias do mês de maio de 2022 às 18 horas e 30 minutos reuniram-se os Senhores 

Vereadores em Sessão Plenária Ordinária. Aberto os trabalhos da Sessão, o Senhor 

Presidente, solicitou a Segunda Secretária Vereadora Tâniela De Cesaro que efetuasse a 

leitura da Ata Nº1424 do dia 05 de Maio de 2022, que depois de lida e submetida à 

apreciação, obteve Aprovação Unânime. Logo após, o Senhor Presidente abriu 

inscrições à Tribuna Livre, os Vereadores Tiago Valderez Haupt e Gilberto Maier 

Fernandes solicitaram inscrições. Como não havia matéria na Pauta do Dia, o Senhor 

presidente passou a Ordem do Dia, colocando em discussão e votação a seguinte 

matéria: Projeto de Lei Nº 20/2022, em discussão não houve manifestação e em 

votação o Projeto obteve aprovação unânime. Seguindo o senhor presidente passou a 

Tribuna Livre, solicitando o Vereador Tiago Valderez Haupt que ocupasse seu espaço. 

O Vereador cumprimentou a todos agradeceu ao jurídico pela ajuda na construção do 

pedido endereçado à receita federal, pedido este sugerido pela assessoria do Deputado 

Dirceu Franciscon. Comentou que nesta ultima semana foi informado que a solicitação 

foi recebida e aceita, sendo assim, se deslocará juntamente com o Prefeito para buscar 

diversos itens, equipamentos de informática, ventiladores, caixas acústicas, tablets e 

celulares, totalizando R$ 95.542,00 reais, registrou que muitas vezes foi apedrejado por 

questões políticas e que também presencia alguns momentos desagradáveis os quais não 

merecemos, porém, os feitos são bem maiores do que tudo isso. Como único vereador 

eleito e representante legal do PL de Coxilha, registrou que o Prefeito João tem hoje o 

seu apoio e sempre o terá, pois tem pessoas que usam candidatos como fantoches com 

objetivo único de realizar sonhos pessoais e que estes dizem que conhecem os anseios 

da comunidade e nem mesmo convivem no município. Em seguida o Senhor Presidente 

passou a palavra para o vereador Gilberto Maier Fernandes. O Vereador cumprimentou 

a todos agradeceu ao Prefeito Municipal e aos secretários pelo empenho no trabalho de 

recebimento e destinação de pneus inservíveis os quais trazem um grave prejuízo ao 

meio ambiente, reiterou o pedido para que os vereadores procurem os secretários antes 

de fazerem suas indicações, finalizou parabenizando o dia dos enfermeiros. Como não 

havia mais nada a tratar o Senhor presidente encerrou a sessão, convocando para 

próxima, que se realizará no dia 19 de Maio de 2022, quinta-feira às 18 horas e 30 

minutos, da qual foi lavrada a Ata, está, que após lida e aprovada será assinada pelos 

seguintes vereadores: 

 


