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ATA DA 04ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 3º ANO LEGISLATIVO, DA 15ª 

LEGISLATURA. Aos dez dias do mês de março de 2023, reuniram-se na Câmara 

Municipal os Srs. Vereadores. Invocando a proteção de Deus, o Senhor 

Presidente Marcelo Trierweiler , deu por aberta a presente sessão, deu as boas 

vindas a todos, lembrou que a sessão a partir de hoje será transmitida ao vivo 

conforme resolução nº 001/2023 nas redes sociais, através do canal do youtube e 

facebook. Assim sendo as atas serão redigidas de acordo com os termos do Art. 

157 do Regimento Interno e da Resolução Nº: 192/2005. Em seguida  solicitou ao 

Secretário Irio que procedesse a leitura da ata anterior. Em seguida colocou a ata 

em discussão. Fez uso da palavra o Vereador Vilmar, solicitando correção em sua 

fala: Onde se leu Rio Verde, leia-se Rio Veado.  Como ninguém mais se 

manifestou, colocou a ata em única e definitiva votação, sendo aprovada por 

unanimidade. Seguindo os trabalhos, solicitou ao Secretário a leitura dos 

expedientes narrados a seguir: 1º) Ofício 032/2023 do Gabinete da Prefeita, 

encaminhando Projeto de Lei nº 002/2023 “Revoga a Lei nº 777 de 22 de maio de 

1998, que declara de utilidade publica a entidade que especifica”;  2º) Ofício nº 

040/2023 do Gabinete da Prefeita, encaminhando Projeto de Lei nº 003/2023 

“Amplia o número de vagas de cargo de provimento efetivo e dá outras 

providências;  3º); Requerimento nº 006/2023 de autoria do Vereador Irio;  4º) 

Convite da Secretaria Municipal de Saúde de Angelina, para a 6ª Conferencia 

Municipal de Saúde, dia 24 de março no conselho Comunitário com inicio as 13 

horas; 5º) Convite da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, para 

prestigiar o Concerto Clássicos Populares da Camerata Florianópolis, dia 12 de 

março às 17 horas no Salão Paroquial.  Em seguida o Senhor Presidente deu 

ciência ao expediente lido, e passou para a Ordem do Dia e encaminhou o Lei nº 

002/2023 para a comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, para dar seu 

parecer nas próximas sessões. Em seguida colocou em votação o Regime de 

Urgência ao Projeto nº 003/2023, o qual foi derrubado por unanimidade. Em 

seguida encaminhou o Projeto para as comissões de Legislação, Justiça e 

Redação Final e Finanças e Orçamento, para darem seus pareceres nas 

próximas sessões.  Em seguida colocou em votação o Requerimento nº 006/2023, 

o qual foi aprovado pela maioria dos Vereadores, com abstenção do Vereador 

Francisco. Seguindo os trabalhos, solicitou ao Secretário que procedesse a leitura 

do parecer ao Projeto de Decreto Legislativo nº 001/2023 referente a PCP 

22/00122530 relativo ao ano de 2021. Como o parecer foi favorável, colocou o 

mesmo em discussão. Como ninguém se manifestou, colocou em única e 

definitiva votação, sendo aprovado por unanimidade as contas do ano de 2021. 

Em seguida solicitou ao Secretário que procedesse a leitura do parecer relativo ao 

Projeto de Decreto Legislativo nº 002/2023 referente à PCP 20/00237309 relativo 

ao ano de 2019. Como o parecer foi favorável, colocou o mesmo em discussão. 

Como ninguém se manifestou, colocou em única e definitiva votação, sendo 

aprovada por unanimidade as contas do ano de 2019. Em seguida como não 
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havia mais nada na ordem do dia, o Senhor Presidente solicitou ao Secretário que 

procedesse às inscrições para as explicações pessoais, que restaram na seguinte 

ordem: Francisco Dias, Bruno Alexandre. Vilmar Diel, Hélio Adriano Kreusch e 

Alício. Também fez uso da palavra a mesa diretora. Todos os registros das falas 

foram transmitidos ao vivo nos canais da Câmara e também poderão ser 

conferidas em mídia gravada, disponibilizada no Grupo de Watsapp dos Senhores 

Vereadores.  Em seguida o Senhor Presidente, encerrou a presente sessão, 

marcando a próxima para o dia 17 de março com inicio às 16.10 horas ao vivo. 

Em seguida como nada mais foi dito eu Maria Aparecida Zimmermann, nos 

termos do Art. 157 do Regimento Interno, da Resolução Nº: 192/2005 e 

Resolução nº 001/2023, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, segue 

assinada por mim, a Mesa Diretora e demais Vereadores.  


