
 

 

ATA N°. 1422 DO DIA 20 DE ABRIL DE 2022 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos 20 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 Nº1421 do dia 13 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 Gilberto Maier Fernandes e Gilberto do Prado 

Arruda Junior solicitaram inscrição. Prosseguindo o Senhor Presidente passou a Pauta 

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

INDICAÇÃO Nº 12/2022 DE 20 DE ABRIL DE 2022: sugere ao executivo municipal 

a aquisição e instalação de gerador de luz na unidade básica de saúde de coxilha. A 

indicação foi encaminhado para analise das comissões. Após, o Senhor presidente 

passou a Ordem do Dia, colocando em discussão e votação a seguinte matéria: Projeto 

de Lei Nº 07/2022 em discussão o Vereador Gilberto Maier Fernandes pediu a palavra, 

salientou que o projeto é de grande importância e ressaltou a grande vitoria dos 

professores municipais por terem conquistado o tão esperado piso salarial que tanto 

merecem. Em votação o projeto obteve aprovação unânime. Seguindo o senhor 

presidente passou a Tribuna Livre, solicitando o Vereador Gilberto Maier Fernandes 

que ocupasse seu espaço. O Vereador Cumprimentou a todos agradeceu o Prefeito pela 

realização da primeira feira do peixe ao empenho do secretário Vagner e a secretária 

Sandra que passaram dias trabalhando pela realização da feira parabenizou também ao 

empenho da administração na força tarefa de três frentes para a manutenção das estradas 

municipais e que em dezoito anos de serviço publico ainda não tinha visto tal ação. Em 

seguida o vice-presidente Vereador Cleber Zilles Dorneles assumiu a Presidência 

solicitando ao Vereador Gilberto do Prado Arruda Junior que ocupasse seu espaço. O 

Vereador cumprimentou a todos, registrou a data de um ano do falecimento do nosso 

grande gestor Ildo José Orth, salientou que só esta presente na política por incentivo 

dele, definiu o antigo prefeito como “um homem de mãos limpas” palavras proferidas 

em homenagem realizada na câmara de vereadores de passo fundo e que almeja ao final 

de sua vida chegar próximo dos feitos e realizações de seu mentor.  Como não havia 

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

se realizará no dia 28 de Abril 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: 
 


