
 

 

ATA N°. 1411 DO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2021 - SESSÕES ORDINÁRIA 

Aos 22 dias do mês de dezembro 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 Nº1410 do dia 16 de Dezembro 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, 

Cleber Zilles Dorneles, Roque Mertz e Tâniela De Cesaro solicitaram inscrição. 

Prosseguindo a Senhora Presidente passou a Pauta do Dia, Não havia matéria: Após, a 

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

seguintes matérias: Projeto de Lei Nº 64/2021 em discussão o Vereador Alberto 

Manica de Ramos pediu a palavra se manifestou contrário ao projeto de reajuste e 

criação de cargos e que há uma duplicidade de cargo no setor de esporte como também 

uma baixa exigência de escolaridade no cargo de assessor de farmácia. Em votação o 

Projeto foi aprovado por 7 (sete) votos e Projeto de Lei Nº 67/2021 em discussão não 

houve manifestação e em votação o Projeto obteve aprovação unânime. Seguido a 

senhora presidente passou a Tribuna Livre, solicitando o Vereador Alberto Manica de 

Ramos que ocupasse seu espaço. O Vereador cumprimentou a todos parabenizou a 

presença do Presidente da Câmara de Alvorada, na oportunidade o vereador comentou 

que por anos não teve o atendimento de serviços das máquinas públicas, porém ao 

solicitar na última semana um serviço a Secretária Neli Orth foi prontamente atendido e 

por isso parabeniza e agradece a mesma, também parabeniza Secretário Aislon por 

visitá-lo que em 6 anos foi o único secretário a visitá-lo. Em seguida, a senhora 

presidente passou a palavra para o vereador Cleber Zilles Dorneles. O Vereador 

cumprimentou a todos agradeceu a presença do Presidente da Câmara de Alvorada, 

agradeceu a todos os vereadores por terem trabalhado em conjunto no ano que passou e 

assim como o vereador Alberto teve uma única visita em 6 anos este vereador passou 16 

anos sem uma visita e que Coxilha estava esquecida, desejou a todos um feliz natal e 

um próspero ano novo. Em seguida, a senhora presidente passou a palavra para o 

vereador Roque Mertz. O vereador cumprimentou a todos agradeceu a todos, dando 

seguimento as palavras do vereador Cleber por trabalharem em conjunto em prol da 

comunidade parabenizou a presidente Tâniela pela excelente condução dos trabalhos 

assim como parabenizou a assessoria que sempre estão dispostos a ajudar os vereadores 

e desejou feliz natal e um próspero ano novo a todos. Em seguida o Vice – Presidente 

Vereador Roque Mertz, assumiu a presidência, solicitando a Vereadora Tâniela De 

Cesaro que ocupasse seu espaço. A Vereadora cumprimentou a todos comentou que esta 

finalizando o trabalho como presidente agradeceu a todos os envolvidos desejou boa 

sorte ao novo presidente Gilberto e suplicou a todos que continuem trabalhando em prol 

do município comentou que teve êxito em sua última viagem a Brasília que a partir 

desta viagem foi conseguido 50 mil reais para a saúde, assim como a finalização da 



 

 

construção do prédio do CRAS, em conjunto com o vereador Tiago conseguiram 

também um ônibus para a educação que em razão do município estar habilitado em 

todas as instituições necessárias foram alcançadas todas estas conquistas o Vereador 

Tiago Valderez Haupt solicitou uma parte e ressaltou a importância do assessor Samir 

na conquista do ônibus. Como não havia mais nada a tratar a Senhora presidente 

encerrou a sessão, por ser a última Sessão do ano, com Recesso de 1º de janeiro a 15 

de fevereiro, conforme Emenda à Lei Orgânica do Município n° 003/2009 não marcou 

a data para próxima Sessão, o novo Presidente enviará ofício de convocação com a data 

e horário da próxima Sessão para o ano de 2022, da qual foi lavrada a Ata, esta, que 

após lida e aprovada será assinada pelos seguintes Vereadores: 

 


