
 

 

ATA N°. 1444 DO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos 22 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 Nº1443 do dia 15 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 Tiago Valderez 

Haupt, Cleber Zilles Dornelles e Gilberto Maier Fernandes solicitaram inscrição. Nas 

comunicações e convites o Senhor Presidente conforme o artigo 17 inciso 4º do 

regimento interno solicitou ao Vereador Alberto Manica de Ramos que ocupasse o 

espaço na tribuna no prazo improrrogável de 10 minutos. O Vereador ocupou o espaço 

para ressaltar que diante da emenda parlamentar do Deputado Giovani Cherini no valor 

de R$ 500 mil o município ainda não fez o devido cadastro para recebimento da verba, 

correndo risco de perde-la, solicitou apoio de todos os vereadores para que cobrem do 

Prefeito o cadastro imediato. Como não havia matéria na Pauta do Dia, o Senhor 

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

matéria: Projeto de Lei Nº 52/2022, em votação não houve manifestação e em votação 

o Projeto obteve aprovação unânime. Seguindo o senhor presidente passou a Tribuna 

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

cumprimentou a todos, relembrou o fato do Deputado Paparico ter mencionado a 

entrega do valor em um vídeo quando na verdade apenas tinha feito uma indicação, o 

vereador relembrou que questionou o deputado Cherini o porquê outros municípios já 

haviam sidos contemplados enquanto Coxilha ainda não, porem obteve a resposta que 

 só receberia emendas se este vereador entrasse em contato com Jose Luiz Vicenzi caso 

contrário o município não receberia nenhuma emenda. Em seguida o presidente 

solicitando ao Vereador Cleber Zilles Dorneles que ocupasse seu espaço. O vereador 

cumprimentou a todos, parabenizou a administração em geral pelo trabalho realizado na 

revitalização do parque de eventos, criticou o deputado cherini por apenas enviar uma 

indicação e não o dinheiro. Em seguida o presidente solicitando ao Vereador Gilberto 

Maier Fernandes que ocupasse seu espaço. O vereador cumprimentou a todos, 

agradeceu a todos aqueles que participaram efetivamente para sucesso na realização da 

semana farroupilha, relembrou o fato de quando os Progressistas assumiram a 

administração do município, quase perderam a verba destinada as construções do CTG 

em razão das administrações passadas não terem regularizado as matriculas do imóvel. 

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

para próxima, que se realizará no dia 29 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: 
 


