
 

 

ATA N°. 1440 DO DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos 24 dias do mês de agosto 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 ao Primeiro Secretário, que efetuasse a leitura do pedido de 

licença da Vereadora Tâniela de Cesaro, Em seguida o Senhor Presidente solicitou a 

terceira Suplente Rosane Maria Bassegio Crespi que ocupasse sua cadeira e prestasse o 

juramento. O senhor Presidente convidou os demais Vereadores que ficassem em pé, e 

efetuou a leitura do juramento: “Prometo cumprir a Constituição da Republica 

Federativa do Brasil, a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, a Lei Orgânica do 

Município e trabalhar pelo Progresso do Município de Coxilha e pelo bem estar do seu 

povo”. Logo após, a Senhora Rosane Maria Bassegio Crespi declarou “Assim o 

Prometo”. Após o Senhor Presidente passou a escolha do 2º secretário da mesa diretora 

e da presidência da comissão geral de pareceres. Com a maioria dos Vereadores 

presentes o Senhor Presidente solicitou aos colegas Vereadores que tivessem interesse 

de ocupar tais cargos que se pronunciasse. A Vereadora Rosane Maria Bassegio Crespi 

se pronunciou, sendo assim o Senhor Presidente passou a votação nominal em ordem 

alfabética onde teve nove votos favoráveis, sendo assim o Senhor Presidente declaro 

eleita e deu posse a segunda secretária e presidente da comissão geral de pareceres a 

senhora Vereadora Rosane Maria Bassegio Crespi. Logo após o Senhor Presidente 

solicitou a Segunda Secretária Vereadora Rosane Maria Bassegio Crespi que efetuasse a 

leitura da Ata Nº1439 do dia 18 de Agosto 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, Cleber Zilles 

Dorneles, Rosane Maria Bassegio Crespi e Alberto Manica de Ramos 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 34/2022, Projeto de Lei Nº 37/2022, Projeto de Lei Nº 38/2022, Projeto de 

Lei Nº 39/2022, Projeto de Lei Nº 40/2022 e Projeto de Lei Nº 41/2022 em votação 

não houve manifestação e em votação os Projetos obtiveram 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, disse que 

tem certeza que a colega Tâniela exercerá um ótimo trabalho a frente da Secretaria da 

Educação, deus as boas vindas a Vereadora Rosane Crespi, parabenizou o emprego da 

Secretária Sandra Canabarro a frente de projeto de castração. Após o Senhor Presidente 

solicitou ao Vereador Cleber Zilles Dorneles que ocupasse seu espaço. O Vereador 

Cumprimentou a todos, deu as boas vindas a Vereadora Rosane Crespi, disse acreditar 

que a Vereadora Tâniela fará um excelente trabalho a Frente da Secretária da Educação, 

parabenizou o Prefeito e os Secretários pelo trabalho que vem sendo realizado, destacou 

também que o Parque de Eventos esteve abandonado por muitos anos e que hoje é 

motivo de orgulho para comunidade. Em seguida o Senhor Presidente passou a palavra 



 

 

para a Vereadora Rosane Maria Bassegio Crespi. A Vereadora Cumprimentou a todos, 

mencionou que foi vereadora por dois mandatos e que sempre acompanhou de perto 

todos os projetos e alertava freqüentemente o Prefeito sobre os prazos porem mesmo 

com os avisos os administradores perdiam os prazos assim como as verbas, ressaltou 

que estará acompanhando de perto os trabalhos do Prefeito João. Em seguida o Senhor 

Presidente passou a palavra para o Vereador Alberto Manica de Ramos. O Vereador 

Cumprimentou a todos, disse que fica triste quando ouve que nesta casa há somente 8 

vereadores, lamentou o fato do Prefeito não o chamar para conversar, pediu ao 

Presidente que a partir de hoje as manifestações do Prefeito sejam gravadas, 

cumprimentou a vereadora Rosane Crespi e disse que não e adversário e que os projetos 

bons podem contar com seu voto. Como não havia mais nada a tratar o Senhor 

presidente encerrou a sessão, convocando para próxima, que se realizará no dia 01 de 

Setembro 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: 

 


