
 

 

ATA N°. 1376 DO DIA 27 DE ABRIL DE 2021 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos 27 dias do mês de abril de 2021 as 18 horas e 30 minutos reuniram-se os Senhores 

Vereadores em Sessão Plenária Ordinária. Aberto os trabalhos da Sessão, a Senhora 

Presidente, solicitou ao Segundo Secretario Vereador Cleber Zilles Dorneles que 

efetuasse a leitura da Ata Nº1375 do dia 15 de abril de 2021, que depois de lida e 

submetida à apreciação, obteve Aprovação Unânime. Logo após, a Senhora Presidente 

abriu inscrições à Tribuna Livre, os Vereadores Alberto Manica de Ramos, Cleber 

Zilles Dorneles, Gilberto do Prado Arruda Junior e Tâniela De Cesaro 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 

32, DE 22 DE ABRIL DE 2021. Denomina de “CENTRO ADMINISTRATIVO ILDO 

JOSÉ ORTH”, o prédio da Prefeitura Municipal de Coxilha. Após, a Senhora presidente 

passou a Ordem do Dia, colocando em discussão e votação a seguinte matéria 

PROJETO DE LEI Nº32/2021 em discussão não houve manifestação e em votação 

obteve aprovação unânime. Em seguida a senhora presidente passou a Tribuna Livre, 

solicitando ao Vereador Alberto Manica de Ramos que ocupasse seu espaço, o Vereador 

cumprimentou a todos, mencionou que como adversário político do senhor Ildo Orth 

ficou muito sentido com a perda, disse que eram amigos, adversários políticos e não 

inimigos. Dissertou que sempre foi bem recebido no gabinete do Prefeito, deixou seus 

sinceros sentimentos á família, os filhos e um grande abraço ao Celso e Alcino, disse 

também que se sente triste que sabia que o Ildo ia fazer grandes conquistas para o 

município. Em seguida a senhora presidente solicitou ao vereador Cleber Zilles 

Dorneles que ocupasse seu espaço. O Vereador cumprimentou a todos salientou que 

está muito triste, disse que se candidatou a Vereador pelo Ildo Orth, falou que o 

município estava esquecido e com o Ildo administrando as coisas se desenvolveram e 

que graças a ele deixou um grande legado. Salientou que a dor é imensa da partida de 

seu amigo e disse também que tem esperança com o novo Prefeito João Eduardo 

Oliveira Manica que dará continuidade ao trabalho que esta sendo desenvolvido. Em 

seguida a Senhora Presidente solicitou o Vereador Gilberto do Prado Arruda Junior que 

ocupasse seu espaço. O Vereador cumprimentou a todos, disse que se candidatou a 

Vereador pelo incentivo do Ildo, agradeceu também pelas conquistas feitas, dissertou 

que sente muito triste pela perda e que o Ildo Orth será sempre lembrado pela sua 

humildade honestidade pela vontade de ajudar as pessoas e munícipes. Frizou a frase 

dita pelo Vereador Rodinei Candeia “um homem de mãos limpas, digno de seu cargo” 

agradeceu pelos ensinamentos, carinho e conhecimentos que o Ildo lhe passou e 

agradeceu a família Orth por sempre estarem dispostos a ajudar. Em seguida o Vice – 

Presidente Vereador Roque Mertz, assumiu a presidência, solicitando a Vereadora 

Tâniela De Cesaro que ocupasse seu espaço. A Vereadora cumprimentou, disse que 

lembrar com carinho é a melhor forma de prestar homenagem a esse político gestor 

nato. Salientou que Ildo Orth, acreditou e realizou muitos projetos no município, disse 

que dará apoio ao Prefeito João, juntamente com os colegas Vereadores a concluir os 



 

 

projetos. Disse que sente saudades e crê que um dia ira se reencontrar. Em seguida 

Presidente Tâniela De Cesaro fez a leitura do histórico do senhor Ildo José Orth e 

agradeceu a todos que prestaram sua homenagem. Como não havia nada mais a tratar à 

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

29 de Abril 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: 

 


