
 

 

ATA N°. 1421 DO DIA 13 DE ABRIL DE 2022 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos 13 dias do mês de abril 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 Secretária Vereadora Tâniela De Cesaro que efetuasse a 

leitura da Ata Nº1420 do dia 07 de Abril de 2022, que depois de lida e submetida à 

apreciação, obteve Aprovação Unânime. Logo após, o Senhor Presidente abriu 

inscrições à Tribuna Livre, o Vereador Cleber Zilles Dorneles solicitou inscrição. 

Prosseguindo o Senhor Presidente passou a Pauta do Dia, solicitando ao Primeiro 

secretário que efetuasse a leitura da seguinte matéria: PROJETO DE LEI Nº 07, DE 

10 DE FEVEREIRO DE 2022. Altera a Lei Nº1. 388 de 11 de Setembro de 2012, para 

adequar ao piso nacional do magistério nacional, dispor sobre o quadro de cargos e 

funções em extinção e dá outras providências. O projeto foi encaminhado para analise 

das comissões. Após, o Senhor presidente passou a Ordem do Dia, colocando em 

discussão e votação as seguintes matérias: Projeto de Lei Nº 19/2022 e Indicação Nº 

11/2022 em discussão não houve manifestação e em votação o Projeto e a Indicação 

obtiveram aprovação unânime. Seguindo o senhor presidente passou a Tribuna Livre, 

solicitando o Vereador Cleber Zilles Dorneles que ocupasse seu espaço. O Vereador 

Cumprimentou a todos parabenizou o Município de Coxilha pela realização da primeira 

feira do Peixe destacou que os peixes são produzidos no Município e que a 

administração esta atuando forte no auxilio aos produtores, destacou também que os 

vereadores participaram de uma Moção a favor das tilapias. O Vereador Gilberto 

Arruda solicitou uma parte o qual foi concedido e reiterou que a iniciativa da moção se 

deu através do Secretário Vagner Negri e desejou a todos uma Feliz Páscoa. Como não 

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

próxima, que se realizará no dia 20 de Abril de 2022, quarta-feira às 18 horas e 30 

minutos, da qual foi lavrada a Ata, está, que após lida e aprovada será assinada pelos 

seguintes vereadores: 
 


