
 

 

ATA N°. 1416 DO DIA 10 DE MARÇO DE 2022 - SESSÕES ORDINÁRIA 

Aos 10 dias do mês de março de 2022 às 18 horas e 30 minutos reuniram-se os 

Senhores Vereadores em Sessão Plenária Ordinária. Aberto os trabalhos da Sessão, o 

Senhor Presidente, solicitou a Segunda Secretaria Vereadora Tâniela De Cesaro que 

efetuasse a leitura da Ata Nº1415 do dia 03 de Março de 2022, que depois de lida e 

submetida à apreciação, obteve Aprovação Unânime. Logo após, o Senhor Presidente 

abriu inscrições à Tribuna Livre, os Vereadores Alberto Manica de Ramos e Cleber 

Zilles Dorneles solicitaram inscrição. Prosseguindo o Senhor Presidente passou a Pauta 

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

Pedido de Informação Nº 01/2022: Solicita informações sobre a atividade de empresas 

instaladas no município. Prosseguindo, foi realizada a eleição do cargo de Vice-

Presidente onde tivemos apenas uma candidatura que se trata do Vereador Cleber Zilles 

Dorneles. Em seguida, o Senhor Presidente passou a votação da candidatura, 

chamando em ordem alfabética os Vereadores para proferirem o voto, onde foram 09 

(nove) votos Favoráveis. O Senhor Presidente anunciou o resultado da votação, e deu 

Posse ao novo Vice-Presidente do Legislativo. Após, o Senhor presidente passou a 

Ordem do Dia, colocando em discussão e votação as seguintes matérias: Projeto de 

Lei Nº 12/2022; Projeto de Lei Nº 13/2022; Projeto de Lei Nº 14/2022; Indicação Nº 

03/2022 e Indicação Nº 04/2022 em discussão não houve manifestação e em votação 

todos os Projetos e Indicação obtiveram aprovação unânime. Seguindo o senhor 

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

que ocupasse seu espaço. O Vereador Cumprimentou a todos e disse que embora não 

goste de recordar dos pontos negativos do passado se obriga a destacar alguns pontos 

devido às recentes manifestações dos colegas vereadores sendo eles tanques de 

combustíveis secos e maquinário pesado em cima de cepos, foram também construídas 

casas populares emendadas às quais endividaram a população, salientando que esta 

administração referida pelo vereador não foi boa, porém essa ultima que embora 

contenham alguns pontos que poderiam melhorar, foi uma administração exemplar. 

Enquanto aos pedidos de informação foi protocolada com um único objetivo de trazer 

esclarecimentos à população destacou também o recebimento de uma emenda do 

Deputado Afonso no valor de 100 mil e pediu para que a administração de uma atenção 

especial aos procedimentos necessários para recebimento deste. Em seguida o Senhor 

Presidente passou a palavra para o Vereador Cleber Zilles. O Vereador cumprimentou a 

todos, Mencionou que gosta lembrar o passado, pois no presente momento percebe 

muitas exigências de um pessoal que quando estavam no poder não faziam nada 

destacou que os vereadores podem trabalhar em conjunto para solucionar os problemas 

basta que os vereadores compartilhem suas demandas uns com os outros parabenizou o 

vereador Alberto pela conquista do valor disponibilizado ao município. Como não havia 

mais nada a tratar o Senhor presidente encerrou a sessão, convocando para próxima, que 

se realizará no dia 17 de Março de 2022, 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: 

 


