
 

 

ATA N°. 1379 DO DIA 14 DE MAIO DE 2021 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos 14 dias do mês de maio 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 Nº1378 do dia 06 de maio de 2021, que depois de lida e 

submetida à apreciação, obteve Aprovação Unânime. Nas comunicações e convites a 

Senhora Presidente mencionou que está na mesa dos Senhores Vereadores o convite 

para participar da reunião da FIEP-RS que se realizará no dia 20 de Maio, às 17 horas 

na Câmara de Vereadores de Coxilha. Logo após, a Senhora Presidente abriu inscrições 

à Tribuna Livre, não houve 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 35, DE 11 DE MAIO DE 2021. Dispõe sobre a 

reabertura de prazos que especifica previsto na Lei nº 1.982, de 22 de fevereiro de 2021, 

e dá outras providências. Após, a Senhora presidente passou a Ordem do Dia, 

colocando em discussão e votação as seguintes matérias PROJETO DE LEI 

Nº34/2021, o Vereador Alberto Manica de Ramos pediu a palavra, cumprimentou a 

todos disse que não é contra o empreendimento do Leonardo Lizzot, acredita no 

potencial e que dará certo no nosso município. Porem lamenta que o presente projeto 

não especifica quais serviços e materiais serão destinados, lamenta também o fato do 

empreendimento estar pronto antes mesmo do projeto e que o processo deveria ser ao 

contrário A Presidente Tâniela De Cesaro ressaltou que o Vereador Alberto Manica de 

Ramos peca em desconhecer os fatos quando se manifesta, salientou que trata-se de um 

projeto grandioso e que não é verdade que esta pronto. Destacou também que a contra 

partida municipal é desproporcional ao montante investido assim como os benefícios 

trazidos ao nosso município por este empreendedor. PROJETO DE LEI Nº35/2021 

em discussão não houve manifestação e em votação obteve aprovação unânime. 

INDICAÇÃO 11/2021 em discussão não houve manifestação e em votação obteve 

aprovação unânime e INDICAÇÃO 12/2021 em discussão não houve manifestação e 

em votação foi rejeitado pela maioria. Como não havia nada mais a tratar à senhora 

presidente encerrou a sessão, convocando para próxima, que se realizará no dia 20 de 

Maio 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: 

 


