
 

 

ATA N°. 1443 DO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2022 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos 15 dias do mês de setembro 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 Rosane Maria Bassegio 

Crespi que efetuasse a leitura da Ata Nº1442 do dia 08 de Setembro 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 Ivone Vieira Nedir 

e Gilberto do Prado Arruda Junior solicitaram inscrição. Prosseguindo o Senhor 

Presidente passou a Pauta do Dia, solicitando ao Primeiro secretário que efetuasse a 

leitura das seguintes matérias: PROJETO DE LEI N° 51, DE 14 DE SETEMBRO 

DE 2022. Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar repasse de valores ao Quadro 

de Laçadores Tronco Velho, e dá outras providências. PROJETO DE LEI N° 52, DE 

15 DE SETEMBRO DE 2022. Altera a Lei Nº 1.237, de 11 de Novembro de 2010 

“Regulamenta o uso do parque de eventos Alvady da Rocha Gehlen e dá outras 

providências”. Os Projetos foram encaminhados para analise das comissões. Após o 

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

seguintes matérias: Projeto de Lei Nº 48/2022, Projeto de Lei Nº 49/2022, Projeto de 

Lei Nº 50/2022 e Projeto de Lei Nº 51/2022 em votação não houve manifestação e em 

votação os Projetos obtiveram aprovação unânime. Seguindo o senhor presidente 

passou a Tribuna Livre, solicitando a Vereadora Ivone Vieira Nedir que ocupasse seu 

espaço. A Vereadora cumprimentou a todos agradeceu ao Prefeito e aos Vereadores 

pelo incentivo que vem sendo prestado aos atletas do município, parabenizou a atleta 

Raissa Bittencourt e se colocou a disposição para no que precisar. 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 parabenizou os secretários pelo empenho no embelezamento no 

Parque do Evento, destacou que auxiliou na organização do evento juntamente com a 

Mafia 4x2 e que ouviu muitos elogios evento este que trouxe pessoas inclusive de 

outros estados, favorecendo o comercio local, como é o caso do Hotel LA COLLINA 

que estava com todos os quartos lotados e agradeceu também a união dos vereadores na 

aprovação dos projetos em regime de urgência, aproveitou a oportunidade para 

parabenizar a atleta Raissa Bittencourt e em nome dela parabenizou os atletas do 

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

convocando para próxima, que se realizará no dia 22 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: 
 


