
 

 

ATA N°. 1398 DO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021 - SESSÕES ORDINÁRIA 

Aos 23 dias do mês de setembro de 2021 às 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 Nº1397 do dia 16 de Setembro 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 

solicitou inscrição. Prosseguindo a Senhora Presidente passou a Pauta do Dia, 

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

INDICAÇÃO Nº 32 DE 23 DE SETEMBRO DE 2021.  Sugere ao Executivo a 

criação de Projeto de lei para implantação da farmácia solidária no município de 

Coxilha. A indicação foi encaminhada para analise das comissões. Após, a Senhora 

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

matérias: INDICAÇÃO Nº 29/2021; INDICAÇÃO Nº 30/2021 e INDICAÇÃO Nº 

31/2021 em discussão não houve manifestações e em votação as indicações obtiveram 

Aprovação Unânime. Em seguida a senhora presidente passou a Tribuna Livre, 

solicitando o Vereador Alberto Manica de Ramos ocupasse seu espaço. O vereador 

cumprimentou a todos mencionou que na ultima sessão esteve presente a equipe da 

Saúde, disse que se sente feliz quando pessoa vem até a casa esclarecer o que esta 

acontecendo em nosso município, agradeceu o trabalho da Secretaria da Saúde, 

agradeceu o trabalho dos colegas vereadores, dissertou também que se sentiu triste com 

as palavras do Prefeito Municipal ditas ao vereador que se o vereador quisesse estar o 

par de algo que se dirigisse até o seu gabinete elogiou as palavras do vereador Cleber 

Zilles Dorneles sobre o projeto e agradeceu também a Empresa ATC estrutura pelo 

empréstimo de uma maquina, mandou um grande abraço para equipe da ATC estruturas. 

Como não havia nada mais a tratar a senhora presidente encerrou a sessão, convocando 

para próxima, que se realizará no dia 30 de Setembro 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: 

 


