
 

 

ATA N°. 1426 DO DIA 19 DE MAIO DE 2022 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos 19 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 Nº1425 do dia 12 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, o Vereador Tiago Valderez Haupt solicitou inscrição. 

Prosseguindo o Senhor Presidente passou a Pauta do Dia, solicitando ao Primeiro 

secretário que efetuasse a leitura da seguinte matéria: INDICAÇÃO Nº 15/2022 DE 19 

DE MAIO DE 2022: sugere ao executivo municipal à retirada dos canteiros centrais da 

praça danusa borguetti e do ginásio poliesportivo municipal. Após, o Senhor presidente 

passou a Ordem do Dia, não havia matéria. Seguindo o senhor presidente passou a 

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

O Vereador cumprimentou a todos, registrou que juntamente com o Prefeito João e o 

chefe de Gabinete foram a Porto Alegre e já retiraram os equipamentos doados pela 

receita federal. Aproveitaram a oportunidade também para solicitar ao Deputado Dirceu 

Franciscon dois veículos destinados a saúde, salientou que em razão de sua viagem a 

Brasília já recebeu uma proposta do Deputado Sanderson de uma ambulância avaliada 

em R$ 282.00,00 reais em seguida o vereador agradeceu novamente ao Prefeito João 

por ter aberto as portas e lhe apoiado em suas demandas. Como não havia mais nada a 

tratar o Senhor presidente encerrou a sessão, convocando para próxima, que se realizará 

no dia 26 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: 

 


