
 

 

ATA N°. 1389 DO DIA 22 DE JULHO DE 2021 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos 22 dias do mês de julho 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 Nº1388 do dia 15 de julho de 2021, que depois de lida e 

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

abriu inscrições à Tribuna Livre, o Vereador Alberto Manica de Ramos pediu a 

palavra. Prosseguindo a Senhora Presidente passou a Pauta do Dia, solicitando ao 

primeiro secretário que efetuasse a leitura da seguinte matéria. INDICAÇÃO Nº 

22/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021. Sugere ao Executivo a instalação de luz no poste 

já existente, aplicação de grama sintética no campo de futebol, troca de tela do campo e 

realização das pinturas necessárias para preservação dos bens públicos na Praça 

Estanislau Azevedo. 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 mencionou sobre duas situações que ele gostaria de 

esclarecimento, o primeiro questionamento do vereador é sobre os veículos que foram 

recebidos e salientou que gostaria de mais informações sobre o mesmo. O segundo 

questionamento do Vereador é sobre as construções do CTG e o Centro Cultural o 

vereador solicita informações sobre essas obras, valores gastos até o momento, pois a 

comunidade lhe questiona. Como não havia nada mais a tratar a senhora presidente 

encerrou a sessão, convocando para próxima, que se realizará no dia 29 de Julho 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: 

 


