
 

ATA N°. 1361 DO DIA 05 DE JANEIRO DE 2021 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos cinco dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e um às dezoito horas e trinta 

minutos, reuniram-se os Senhores Vereadores: Alberto Manica de Ramos, Cleber Zilles 

Dorneles, Ênio Hahn de Mello, Gilberto do Prado Arruda Junior, Ivone Vieira Nedir, 

Pedro Simão de Oliveira Flores, Roque Mertz, Tâniela de Cesaro, Tiago Valderez 

Haupt em Sessão Plenária Ordinária. Abertos os trabalhos da Sessão, a Senhora 

Presidente, solicitou ao Segundo Secretário, Vereador Cleber Zilles Dorneles, que 

efetuasse a leitura da Ata Nº013 de primeiro de janeiro de dois mil e vinte e um, que 

depois de lida e submetida à apreciação, obteve Aprovação Unânime. A Senhora 

Presidente explicou aos Senhores Vereadores sobre a assinatura no livro ponto que 

deverá ser em ordem alfabética.  Logo após, a Senhora Presidente abriu inscrições à 

Tribuna Livre, os Vereadores Alberto Manica de Ramos e Cleber Zilles Dorneles 

solicitaram inscrições. Prosseguindo a senhora presidente passou a Pauta do Dia, 

solicitando ao primeiro secretário que efetuasse a leitura da seguinte matéria: 

PROJETO DE LEI Nº 01, 05 DE JANEIRO DE 2021: Altera a lei nº 1.120, de 02 de 

Setembro de 2009. O projeto foi encaminhado para análise das comissões. Após, a 

Senhora presidente passou a Ordem do Dia, não havia matéria. Em seguida a senhora 

presidente passou a Tribuna Livre, solicitando o Vereador Alberto Manica de Ramos 

que ocupasse seu espaço. O Vereador cumprimentou a todos os presentes na sessão, 

agradeceu as pessoas que lhe confiaram e que confiaram no partido PDT e grato pelos 

75 votos, mencionou que está com muita vontade de trabalhar, dissertou que foi muito 

bem recebido pela população, disse que os eleitores do município são honestos, pessoas 

sérias e espera que o trabalho seja feito pelo bem da população e que pode contar com o 

apoio dele. Em seguida fez o uso da tribuna o Vereador Cleber Zilles Dorneles. 

Cumprimentou a todos os presentes, mencionou que está voltando pela terceira vez com 

muita disposição, vontade de trabalhar como sempre fez, disse que o município pela 

última administração fez a diferença e retornou para fazer mais. Em 2021 começa uma 

nova era de trabalhar com honra, dignidade e fazer a diferença, está muito grato pelo 

apoio de sua família e comunidade e o prefeito. Disse também que se sente orgulhoso 

em fazer parte do Partido Progressista que a mentalidade do partido é diferenciada e 

para finalizar se colocou a disposição a comunidade. Como não havia nada mais a tratar 

a senhora presidente encerrou a sessão, convocando para próxima, que se realizará no 

dia 14 de Janeiro de 2021, quinta-feira às 18 horas e 30 minutos, da qual foi lavrada a 

Ata,está, que após lida e aprovada será assinada pelos seguintes vereadores 

 

 


