
 

 

ATA N°. 1403 DO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2021 - SESSÕES ORDINÁRIA 

Aos 28 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 Nº1402 do dia 22 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 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 

as seguintes matérias: INDICAÇÃO Nº 33/2021 e INDICAÇÃO Nº 34/2021 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 que ocupasse seu espaço. O Vereador 

cumprimentou a todos relatou que no ultimo final de semana ocorreu um episódio 

lamentável envolvendo seu sobrinho, pois o mesmo passou e necessitou de auxilio 

medico durante a ligação foi muito mal atendido pelo médico do programa SAMU 

sendo que este vereador já ouviu diversas reclamações deste programa. Porém ao ligar 

para os enfermeiros e plantonistas do Posto de Saúde de Coxilha foi atendido 

imediatamente relatou também que soube através dos populares que sua sobrinha 

mesmo aprovada em processo seletivo não será chamada em razão dos comentários 

feitos na tribuna. Em seguida a Senhora Presidente solicitou ao Vereador Cleber Zilles 

Dorneles. O Vereador cumprimentou a todos comentou que a saúde do nosso município 

sempre foi motivo de orgulho nosso e inveja para os municípios vizinhos e que por isso 

devemos investigar a fundo os fatos ocorridos, parabenizou o Prefeito João Manica por 

ter ido à busca de recursos e ter conseguido a quantia de 400 mil reais, suplicou a todos 

os colegas vereadores para que vão em busca de recursos através de suas bancadas. 

Cogitou a possibilidade de abertura de um crédito de incentivo aos atletas do nosso 

município, o vereador Alberto solicitou uma parte durante o pronunciamento do 

vereador Cleber o qual foi concedido na oportunidade o vereador manifestou total apoio 

ao projeto de incentivo dos nossos atletas o vereador Cleber finalizou que a Empresa 

ATC ESTRUTURAS cumpriu todas as exigências estabelecidas pela RGE e que está de 

acordo com a legislação municipal e estadual. Como não havia mais nada a tratar a 

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

04 de Novembro 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: 

 


