
ATA Nº 07/2022 

Aos vinte e cinco dias do mês de Abril de dois mil e vinte e dois (25/04/2022), 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, em seguida a ata anterior foi lida e aprovada por unanimidade. Na 

ordem do dia – Poder Executivo: Projeto de Lei nº 22/2022 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito 

especial no orçamento municipal vigente e dá outras providências.; Projeto de Lei nº 23/2022 – Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a firmar contrato de prestação de serviço com a Sociedade Beneficência e Caridade de Lajeado, 

mantenedora o Hospital Bruno Born, 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 22/2022 e 

23/2022 os quais foram aprovados por unanimidade. Foi solicitado o uso da tribuna pela Presidente do Hospital São 

Francisco de São José do Herval, Sra. Marizete Balestrerri, que falou sobre a atual situação do Hospital. Após o 

senhor Presidente informou que a próxima sessão ordinária será no dia dez de Maio de dois mil e vinte e dois 

(10/05/2022), terça-feira, em razão do feriado do município ser dia 09/05/2022. 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. 


