
ATA Nº 04/2022 

Aos quatorze dias do mês de Março de dois mil e vinte e dois (14/03/2022), às dezenove horas, reuniram-se em 

Sessão Ordinária na Câmara Municipal de Vereadores, os senhores Vereadores: Célio Luís da Cunha – PP, Celso 

Rodrigues Vieira – PTB, Dener Fiorentin – PDT, Diego Basegio – PP, Edemilson Provensi – MDB, Francieli da Silva 

Battisti – PDT, Gisseli Bride Silveira – MDB, Sila Ribeiro da Silva – PDT e Terezinha Bridi dos Santos – PDT. 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 não houve projetos de lei, a palavra ficou à disposição e foi lido o requerimento do Vereador Célio Luís 

da Cunha o qual solicitou licença de seu cargo de vereador para assumir a Secretaria de Obras do município, 

conforme artigo 62 do Título II “Dos Vereadores”. Capitulo I.   “Exercício do mandato” do Regimento Interno da 

Câmara de Vereadores sob Resolução nº 02/2017. Com o requerimento aprovado pelo Presidente, o vereador Célio 

agradeceu a oportunidade e se dispõe a resolver os problemas da melhor forma para que seu legado seja lembrado 

pelas melhorias ao município. A vereadora Francieli anunciou uma emenda no valor de R$ 100.000 recebida para a 

área da saúde, após o vereador Dener também comunicou outra emenda recebida de R$ 250.000 para a 

pavimentação. Em seguida o Presidente felicitou as mulheres pelo seu dia e também a administração pelo evento 

realizado no município, por fim ainda esclareceu algumas informações sobre projetos de lei da sessão passada e logo 

após informou que a próxima sessão ordinária será no dia vinte e oito de Março de dois mil e vinte e dois (28/03/22). 

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. 


