
 

 

ATA N°. 1428 DO DIA 02 DE JUNHO DE 2022 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos 02 dias do mês de junho 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 Nº1427 do dia 26 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 do Prado 

Arruda Junior, solicitaram inscrição. Como não havia matéria na Pauta do Dia, o 

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

seguintes matérias: Projeto de Lei Nº 23/2022; Projeto de Lei Nº 24/2022 e Projeto 

de Lei Nº 26/2022 em discussão não houve manifestação e em votação os Projetos 

obtiveram aprovação unânime. Sobre o Projeto de Lei Nº 25/2022 o Vereador 

Gilberto Maier Fernandes se manifestou e parabenizou o secretário Pedro pela 

iniciativa de aumentar os critérios para concessão de benefícios assistenciais e por esta 

razão é favorável ao projeto 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, 

parabenizou o Prefeito pelo fato do município ter recebido o selo de responsabilidade 

fiscal este ano, registrou a visita do candidato a Deputado estadual, Dirceu franciscon, 

agradeceu o empenho da Vereadora Ivone Nedir e da Vereadora Roseli dos Santos por 

juntos terem a partir da conversa com o deputado, requisitada uma viatura para o 

município, comentou também que após os debates acerca da secretaria da saúde na 

ultima sessão resolveu então fazer uma visita e na oportunidade constatou diversos 

avanços na farmácia sendo um deles a implementação de um sistema muito simples, 

porém efetivo que é o separador de medicação que auxilia os usuários na organização 

do uso de seus medicamentos, parabenizou o secretário da saúde pelo fato das 

farmacêuticas visitarem os pacientes em suas casas. O vereador Cleber solicitou um 

aparte parabenizou o Vereador Tiago e as Vereadoras Roseli e Ivone Nedir que 

trabalharam juntos em prol de mais uma conquista para o nosso município. Em seguida 

o vice-presidente Vereador Cleber Zilles Dorneles assumiu a Presidência solicitando ao 

Vereador Gilberto do Prado Arruda Junior que ocupasse seu espaço. O Vereador 

Cumprimentou a todos, em especial o Presidente do partido progressista Mauricio 

Briancini e aproveitou a oportunidade para registrar o seu pesar pelo falecimento da 

Senhora Maria Araujo Trindade que foi a primeira mulher a ser presidente do partido 

progressistas no município de Coxilha , assim como lamenta a perda do amigo Jian 

Ferlin disse também que isso tudo mostra que estamos aqui somente de passagem e que 

não devemos estar brigando e se desgastando por coisas pequenas e que se alegra ao ver 

quando colegas de diferentes partidos se unem para buscar benefícios a nossa 

comunidade. Como não havia mais nada a tratar o Senhor presidente encerrou a sessão, 

convocando para próxima, que se realizará no dia 09 de Junho 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: 

 


