
ATA Nº 03/2022 

Aos vinte e um dias do mês de Fevereiro de dois mil e vinte e dois (21/02/2022), às dezenove horas, reuniram-se em 

Sessão Extraordinária e Ordinária representativa do recesso na Câmara Municipal de Vereadores, a pedido do Poder 

Executivo pelo Ofício nº 28/2022 – GAB, os senhores Vereadores: Dener Fiorentin – PDT, Diego Basegio – PP, 

Francieli da Silva Battisti – PDT, Sila Ribeiro da Silva – PDT, Célio Luís da Cunha – PP, Edemilson Provensi – MDB, não 

contamos com a presença dos vereadores Celso Rodrigues Vieira – PTB e Gisseli Bride Silveira – MDB. Em nome de 

Deus o Senhor Presidente declarou aberta a sessão, após a ata anterior foi lida e aprovada por unanimidade. Na 

ordem do dia – Poder Executivo: Projeto de Lei nº 10/2022, visa instituir o Programa “cheque incentivo” 

beneficiando os produtores rurais do município de São José do Herval; Projeto de Lei nº 11/2022 que institui a turma 

volante municipal (TVM) que atuaem nas atividades de combate a sonegação do Programa de Integração Tributária 

(PIT); Projeto de Lei nº 12/2022 que Autoriza o Poder Executivo a subsidiar transporte escolar ou coletivo para 

estudantes do ensino médio regular, do ensino superior, do ensino técnico, do ensino profissionalizante e de ensino 

supletivo, do ensino normal - magistério, indica recursos e dá outras providências. O Senhor Presidente baixou os 

projetos de lei para parecer da Comissão de Constituição e Justiça e Fiscalização, Finanças e Orçamento, 

suspendendo a sessão por alguns minutos, em seguida reabriu a sessão e colocou em discussão e votação os 

Projetos de Lei nº 10/2022, 11/2022, 12/2022, os quais foram aprovados por unanimidade. Após o Senhor 

Presidente colocou em votação o uso da Tribuna pelo Professor Luíz Castoldi do qual foi aprovada por unanimidade. 

Após o senhor presidente informou que a próxima sessão ordinária será no dia quatorze de Março de dois mil e vinte 

e dois (14/03/22). Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a sessão e eu encerro a presente ata 

que vai assinada pelo Primeiro Secretário e o Senhor Presidente. 


