
 

 

ATA N°. 1433 DO DIA 07 DE JULHO DE 2022 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos 07 dias do mês de julho 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 Nº1432 do dia 30 de Junho de 2022, que depois de lida e submetida à 

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

inscrições à Tribuna Livre, a Vereadora Tâniela de Cesaro solicitou inscrição. 

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

secretário que efetuasse a leitura da seguinte matéria: PROJETO DE LEI Nº 29, DE 

30 DE JUNHO DE 2022. Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetivar o 

pagamento antecipado de precatório, com desconto de 10% do valor. O Projeto foi 

encaminhado para analise das comissões. Após, o Senhor presidente passou a Ordem 

do Dia, colocando em discussão e votação a seguinte matéria: Projeto de Lei 

Legislativo Nº 04/2022 em discussão não houve manifestação e em votação o Projeto 

obteve aprovação unânime. Seguindo o senhor presidente passou a Tribuna Livre, 

solicitando a Vereadora Tâniela De Cesaro que ocupasse seu espaço. A Vereadora 

Cumprimentou a todos, parabenizou a senhora Cassia, mãe do atleta Hector por sempre 

apoiar e incentivar seu filho que trás muito orgulho a nossa cidade e desejou boa sorte 

ao atleta. Trouxe ao conhecimento dos colegas vereadores que na ultima semana a 

Deputada Fran Somenzi destinou diversos medicamentos à nossa farmácia solidária, 

parabenizou em especial ao colega e vereador Tiago Haupt pela iniciativa do projeto 

cão comunitário e desejou que haja uma solidarização da população em relação a causa 

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

convocando para próxima, que se realizará no dia 14 de Julho 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: 
 


