
 

 

ATA N°. 1418 DO DIA 29 DE MARÇO DE 2022 - SESSÕES ORDINÁRIA 

Aos 29 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 Nº1417 do dia 17de 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 inscrições. Prosseguindo o Senhor Presidente passou a 

Pauta do Dia, solicitando a Segunda secretária que efetuasse a leitura das seguintes 

matérias: PROJETO DE LEI Nº 17, DE 21 DE      MARÇO DE 2022.  Autoriza o 

Poder Executivo Municipal a conceder subvenção social ao Centro Cultural e de 

Assistência Social Ilso José Webber, abre crédito suplementar e dá outras providências. 

INDICAÇÃO Nº 05/2022 DE 29 DE MARÇO DE 2022: Sugere ao Executivo 

Municipal a criação da feira do Agricultor do Município de Coxilha. O projeto e a 

Indicação foram encaminhados para analise das comissões. Após, o Senhor presidente 

passou a Ordem do Dia, Não havia matéria. 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 em especial o Adãozinho que já foi vice- 

prefeito do município e três vezes vereador e que já foram colegas nos trabalhos 

legislativos, sabe do seu empenho e dedicação, desejando vê-lo novamente nesta casa. 

Em seguida o Senhor Presidente passou a palavra para o vereador Cleber Zilles 

Dorneles. O Vereador Cumprimentou a todos parabenizou o presidente da casa pela 

iniciativa na alteração da forma de inscrição na tribuna livre, parabenizou também o 

executivo pelo evento exemplar realizado no parque de eventos e que estará sempre 

disposto a apoiar as iniciativas da administração, agradeceu também a presença do 

Adãozinho e lembrou do tempo em que atuavam como colegas de partido. Como não 

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

próxima, que se realizará no dia 31 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: 
 


