
 

 

ATA N°. 1449 DO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2022 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos 27 dias do mês de outubro 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 Nº1448 do dia 17 de Outubro 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 Ênio Hahn de Mello, 

Alberto Manica de Ramos e Gilberto do Prado Arruda Junior. Prosseguindo o Senhor 

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

leitura da seguinte matéria: PROJETO DE LEI N° 58, DE 27 DE OUTUBRO DE 

2022. Estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício econômico e 

financeiro de 2023. PROJETO DE LEI N° 59, DE 27 DE OUTUBRO DE 2022. 

Autoriza a concessão de auxílio financeiro como incentivo à prática de esportes, e dá 

outras providências. Os Projetos foram encaminhados para analise das comissões. Após 

o Senhor Presidente passou a Ordem do Dia, Não havia matéria. Seguindo o senhor 

presidente passou a Tribuna Livre, solicitando o Vereador Ênio Hahn de Mello que 

ocupasse seu espaço. O Vereador cumprimentou a todos, parabenizou o Secretário 

Roque Mertz pela situação em que se encontram as estradas do interior, relembrando 

que no momento em que o secretário assumiu as estradas estavam precárias. Após o 

Senhor Presidente solicitou ao Vereador Alberto Manica de Ramos que ocupasse seu 

espaço. O Vereador cumprimentou a todos, lamentou o fato ocorrido na ultima terça-

feira quando uma criança saiu da creche e se dirigiu até o posto de saúde e se preocupou 

pelo fato ocorrido no dia seguinte que os dirigentes fizeram uma reunião e chegaram a 

conclusão que a culpa era da criança, como se não houvesse responsáveis. Parabenizou 

o Prefeito pela grandeza no auxilio do aparelho auditivo doado a criança especial e 

desejou que no futuro próximo os vereadores presentes tenham a mesma grandeza ao 

julgar as contas do Prefeito e parabenizou os funcionários pelo seu dia. 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, solicitou aos colegas atenção ao assunto referente a creche, 

parabenizou a todos os envolvidos na doação do aparelho auditivo, assim como a 

comunidade que se mobilizou prontamente o vereador Gilberto Maier solicitou uma 

parte e ressaltou que o Prefeito Municipal somente agiu  a partir da autorização legal da 

câmara de vereadores e se por ventura no futuro houver algum apontamento o Prefeito 

estará amparado na lei criada pelos vereadores e parabenizou os funcionários pelo seu 

dia. Como não havia mais nada a tratar o Senhor Presidente encerrou a sessão, 

convocando para próxima, que se realizará no dia 03 de Outubro 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: 

 


