
 

 

ATA N°. 1401 DO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2021 - SESSÕES ORDINÁRIA 

Aos 14 dias do mês de outubro 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 Nº1400 do dia 07 de Outubro 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 Gilberto do Prado Arruda 

Junior, Alberto Manica de Ramos e Cleber Zilles Dorneles solicitaram inscrições. Como 

não havia matéria na Pauta do Dia, a Senhora presidente passou a Ordem do Dia 

colocando em discussão e votação a seguinte matéria: PROJETO DE LEI Nº 58/2021 

em discussão não houve manifestações e em votação o projeto de Lei obteve Aprovação 

Unânime. Em seguida a senhora presidente passou a Tribuna Livre, solicitando o 

Vereador Gilberto do Prado Arruda Junior que ocupasse seu espaço. O Vereador 

cumprimentou a todos e comentou que ouviu reclamações de populares indagando o 

porque dos vereadores destinarem um incentivo financeiro a equipes de fora do 

município dessa forma solicitou a todos os colegas vereadores que atuem energicamente 

com objetivo de levar informação correta a todos os munícipes de que o dinheiro não foi 

doado a equipe e sim destinado a estrutura organizacional do evento com intuito 

também de dar inicio a um projeto social incentivando jovens e criança. Em seguida a 

Senhora Presidente solicitou ao Vereador Alberto Manica de Ramos que ocupasse seu 

espaço. O Vereador cumprimentou a todos e comentou que a convite do Vereador 

Cleber foi prestigiar o evento esportivo, chegando ao local se deparou com um fato 

lamentável em que o Prefeito debochou do posicionamento deste vereador sobre uma 

votação no plenário fato este que não é digno da postura de um gestor municipal e que 

com certeza seus antecessores jamais fariam isso. Salientou que a postura correta seria 

cumprimentar a todos os cidadãos e vereadores com respeito e educação, saudou os 

professores pelo seu dia em nome da presidente. . Em seguida a Senhora Presidente 

solicitou ao Vereador Cleber Zilles Dorneles que ocupasse seu espaço. O Vereador 

cumprimentou a todos concordou com as palavras do Vereador Gilberto e destacou que 

o município está incentivando um projeto que trará bons frutos e que é a favor também 

do incentivo a outras modalidades como a do MotoCross e que este projeto da escolinha 

de futebol só não teve início antes em razão da pandemia, agradeceu a todos os 

vereadores por terem sido favoráveis aos projetos de incentivo. Como não havia nada 

mais a tratar à senhora presidente encerrou a sessão, convocando para próxima, que se 

realizará no dia 21 de Outubro 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: 

 


