
 

 

ATA N°. 1405 DO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2021 - SESSÕES ORDINÁRIA 

Aos 11 dias do mês de novembro 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 Nº1404 do dia 04 de Novembro 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 Cleber Zilles Dorneles e 

Tiago Valderez Haupt solicitaram inscrições. Prosseguindo a Senhora Presidente passou 

a Pauta do Dia, solicitando ao primeiro secretário que efetuasse a leitura das seguintes 

matérias: INDICAÇÃO Nº 38 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2021. Sugere ao 

Executivo a contratação de profissional de educação física para realizar as aulas junto 

ao grupo de mulheres de Colônia Miranda. INDICAÇÃO Nº 39 DE 11 DE 

NOVEMBRO DE 2021.  Sugere ao Executivo a realização de cursos de culinária e 

artesanato para os grupos de mulheres das comunidades do interior de Coxilha, pelo 

menos uma vez por mês. Todas as Indicações foram encaminhadas para analise das 

comissões. Após, a Senhora presidente passou a Ordem do Dia colocando em 

discussão e votação as seguintes matérias: PROJETO DE LEI Nº 60/2021; 

PROJETO DE LEI Nº 62/2021; INDICAÇÃO 35/2021; INDICAÇÃO 36/2021 e 

INDICAÇÃO 37/2021, em discussão não houve manifestações e em votação os 

projetos de Lei e as Indicações obtiveram aprovação unânime. Em seguida a senhora 

presidente passou a Tribuna Livre, solicitando o Vereador Cleber Zilles Dorneles que 

ocupasse seu espaço. O Vereador cumprimentou a todos parabenizou o Prefeito pela 

iniciativa da terceirização do esgotamento trazendo ao município uma maior eficiência e 

economia aos cofres públicos e que lamenta que algumas pessoas estejam com intuito 

de manipular a opinião pública inventando conversas sobre o tema e agradeceu a todos 

aqueles vereadores que estão empenhados a trabalhar em prol do município. Em seguida 

a Senhora Presidente solicitou ao Vereador Tiago Valderez Haupt que ocupasse seu 

espaço. O Vereador cumprimentou a todos e deu segmento a palavra do vereador 

Cleber, salientou que há por partes de alguns colegas falta de informação e que como 

vereador acompanha as publicações diárias do Executivo e que quando não entende liga 

para o numero 54 -3379-2500 pede para falar com a secretaria responsável que dessa 

forma não sai pela cidade inventando coisas o que é uma causa de constrangimento, 

aproveitou a oportunidade para parabenizar a Secretária do Meio Ambiente que tem 

feito um grande trabalho pela cidade, ressaltou que além de ser amigo do Prefeito possui 

uma ótima comunicação e que embora acredite que o Prefeito não esteja preparado para 

uma reeleição neste momento esta dando o melhor de si para fazer uma excelente 

gestão, mencionou que ao invés de jogar pedras na administração os vereadores devem 

se unir e contribuir para um município melhor, agradeceu a colega Roseli pela parceria 

nos últimos projetos e que embora hoje este vereador esteja filiado no PL ele é um 

vereador da comunidade de Coxilha e que ao término dos 4 anos irá pensar em que 

partido vai estar, deseja fazer um trabalho para todos. Como vereador de oposição 



 

 

deveria torcer que a administração fosse um fracasso para que o seu grupo tivesse maior 

chance de vitória, mas não é isso que ele deseja para a administração de Coxilha pois se 

o Prefeito João fizer uma boa gestão permanecerá pelos próximos 4 anos. Como não 

havia mais nada a tratar a Senhora presidente encerrou a sessão, convocando para 

próxima, que se realizará no dia 18 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: 

 


