
 

 

ATA N°. 1383 DO DIA 10 DE JUNHO DE 2021 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos 10 dias do mês de junho 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 Nº1382 do dia 02 de junho 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 Ofício da 

Escola Pantaleão Thomaz. Logo após, a Senhora Presidente abriu inscrições à Tribuna 

Livre, o Vereador Alberto Manica de Ramos solicitou inscrição. Prosseguindo a 

Senhora Presidente passou a Pauta do Dia, Não havia matéria. Após, a Senhora 

presidente passou a Ordem do Dia, colocando em discussão e votação as seguintes 

matérias: Projeto de Lei Nº37/2021; Indicação Nº13/2021; Indicação Nº14/2021; 

Indicação Nº16/2021 e Indicação Nº17/2021 em discussão não houve manifestações e 

em votação o Projeto e as indicações obtiveram Aprovação Unânime. 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 mencionou que 

está preocupado, esteve em visita no Parque de Eventos e se sentiu triste pelo estado 

que se encontra o local, banheiros destruídos e sujeiras ao redor. Pediu respeito ao 

dinheiro público. Dissertou também que este muito agradecido pelo bom atendimento 

da Secretaria da Saúde Rosane Silva disse que Rosane é uma pessoa humilde e com 

respeito. Como não havia nada mais a tratar à senhora presidente encerrou a sessão, 

convocando para próxima, que se realizará no dia 17 de Junho 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: 

 


