
ATA Nº 05/2022 

Aos vinte e oito dias do mês de Março de dois mil e vinte e dois (28/03/2022), às dezenove horas, reuniram-se em 

Sessão Ordinária na Câmara Municipal de Vereadores, os senhores Vereadores: Celso Rodrigues Vieira – PTB, Dener 

Fiorentin – PDT, Diego Basegio – PP, Edemilson Provensi – MDB, Francieli da Silva Battisti – PDT, Gisseli Bride Silveira 

– MDB, Keli Regina Fiorentin – PP, Sila Ribeiro da Silva – PDT e Terezinha Bridi dos Santos – PDT. Em nome de Deus o 

Senhor Presidente declarou aberta a sessão, após conforme artigo 4º, inciso III, parágrafo §1º, a Vereadora suplente, 

Keli Regina Fiorentin, prestou compromisso de posse e foi declarada empossada pelo Senhor Presidente, a qual 

substituirá o vereador licenciado Célio Luís da Cunha bem como o substituirá nas Comissões permanentes em que 

ele era membro. Em seguida a ata anterior foi lida e aprovada por unanimidade. Na ordem do dia – Poder Executivo: 

Projeto de Lei nº 13/2022 – Dá nova redação a lei municipal 1530/2018 e dá outras providências.; Projeto de Lei nº 

14/2022 – Autoriza o Poder Executivo a suplementar temporariamente a carga horária de 01 servidora na função de 

Veterinária e dá outras providências.; Projeto de Lei nº 15/2022 – Cria o cargo de provimento em comissão, e 

gratificação, no quadro de cargos e funções dos servidores públicos municipais e dá outras providências.; Projeto de 

Lei nº 16/2022 – Autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção mensal ao CONSEPRO de São José do Herval 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 13/2022, 14/2022 e 16/2022 os quais foram aprovados por 

unanimidade. O Projeto de Lei nº 15/2022 foi discutido e teve votos contra dos vereadores: Celso Vieira, Edemilson 

Provensi e Gisseli Silveira, sendo aprovado por maioria. Do Poder Legislativo foi recebida a prestação de contas da 

gestão municipal de 2018 a qual se encontra com a Comissão Permanente de Constituição e Justiça e Fiscalização, 

Finanças e Orçamento que tem 15 dias para dar o parecer antes de ir a votação em plenário, conforme o artigo 176 

do regimento interno. Por fim o senhor Presidente informou que a próxima sessão ordinária será no dia onze de 

Abril de dois mil e vinte e dois (11/04/22). 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. 


