
Ata n.º 009/2020 
 

 

 
Página 1 

 
  

 

Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Vera 

Cruz - RS. Aos nove dias do mês de março de dois mil e vinte, na Sala de 

Sessões, localizada na Avenida Nestor Frederico Henn, 1580, com início 

às dezoito horas e sete minutos, o Presidente da Casa vereador Waldir 

Justmann, declarou abertos os trabalhos, sob a proteção de Deus e em 

nome da comunidade. Nesta sessão também se fizeram presentes os 

demais vereadores. O Presidente cumprimentou os Senhores vereadores, 

os assessores da Casa e os presentes no Plenário. Após, comunicou que 

conforme o artigo 92 do Regimento Interno, ficava dispensado a leitura 

da ata da Sessão anterior, salvo requerimento verbal de 1/3 dos 

vereadores, declarando, portanto, aprovada a Ata da Sessão Ordinária 

de 02 de março de 2020. Feito isso, o Presidente vereador Waldir solicitou 

aos Presidentes das Comissões Permanentes que indicassem os relatores 

aos Projetos recebidos na Casa. Em seguida passou-se para a análise dos 

Projetos. Inicialmente foi colocado em votação o Projeto de Lei nº 

021/2020, que “Autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com a 

Fundação de Saúde Dr. Jacób Blész, e dá outras providências”. A palavra 

foi disponibilizada e utilizada pelos vereadores Dalvo Wink e Flávio 

Schunke. Como não houve manifestação por parte dos demais 

vereadores, o Projeto foi colocado em votação juntamente com os 

Pareceres e, aprovado por unanimidade. Após, analisou-se o Projeto de 

Lei nº 023/2020, que “Fixa o limite do dispêndio com a promoção da 

Caminhada, alusiva a Saúde do Trabalhador e dá outras providências”. 

A palavra foi disponibilizada e, como não houve manifestação por parte 

dos vereadores, o Projeto foi colocado em votação juntamente com os 

Pareceres e, aprovado por unanimidade. Na sequência foi apreciado o 

Projeto de Lei nº 025/2020, que “Fixa limite de despesas com a Gincana 

Municipal de 2020 e dá outras providências”. A palavra foi disponibilizada 

e utilizada unicamente pelo vereador Dalvo Wink. Como não houve 

manifestação por parte dos demais vereadores, o Projeto foi colocado 
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em votação juntamente com os Pareceres e, aprovado por 

unanimidade. Em seguida foi colocado em votação o Projeto de Lei nº 

026/2020, que “Fixa o limite do dispêndio com a promoção da 

Programação dos 61 anos do Município de Vera Cruz e dá outras 

providências”. A palavra foi disponibilizada e como não houve 

manifestação por parte dos vereadores, o Projeto foi colocado em 

votação juntamente com os Pareceres e, aprovado por unanimidade. 

Após, analisou-se o Projeto de Lei nº 027/2020, que “Autoriza o Poder 

Executivo a contratar Operário Especializado, em caráter temporário de 

excepcional interesse público e dá outras providências”. A palavra foi 

disponibilizada e utilizada pelo vereador Flávio Schunke, bem como pelo 

vereador Dalvo Wink (aparte). Como não houve manifestação por parte 

dos demais vereadores, o Projeto foi colocado em votação juntamente 

com os Pareceres e, aprovado por unanimidade. Na sequência passou-

se para os Assuntos Pessoais, onde na tribuna se manifestaram os 

vereadores Flávio Schunke, Marcelo de Carvalho e Dalvo Wink, nesta 

respectiva ordem. Sendo este o último ato da Sessão, o Presidente 

agradeceu a presença de todos e, comunicou que a próxima Sessão 

Ordinária desta Câmara de Vereadores se realizará no dia dezesseis de 

março de dois mil e vinte, com início às dezoito horas, no local de 

costume. Com a bênção de Deus, declarou encerrada esta Sessão 

Ordinária às dezoito horas e cinquenta e seis minutos. Após lida e 

aprovada, esta Ata vai assinada pelo Presidente, Secretário da Mesa e 

demais Vereadores que o desejarem. 


