
 

 

ATA N°. 1423 DO DIA 28 DE ABRIL DE 2022 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos 28 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 20 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, 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: 

INDICAÇÃO Nº 13/2022 DE 28 DE ABRIL DE 2022: sugere ao executivo municipal 

a instalação de redutores de velocidade na linha Fauth entre as propriedades de Orlei 

Fauth e Evandro Marinello. INDICAÇÃO Nº 14/2022 DE 28 DE ABRIL DE 2022: 

sugere ao executivo municipal a limpeza da beira-trilhos na Rua Vicente Miorando. As 

indicações foram encaminhadas para analise das comissões. Após, o Senhor presidente 

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

Indicação Nº 12/2022 em discussão não houve manifestação e em votação a indicação 

obteve 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 ocupou a tribuna com um intuito de defender sua indicação 

solicitando apoio aos colegas para que aprove a indicação referente à limpeza na beira 

trilhos na Rua Vicente miorando, pois já foram avistados cobras e escorpião no local 

solicitou também que a administração oriente a população para que não jogue lixo no 

local. O Vereador Gilberto Maier Fernandes solicitou a palavra e mencionou que os 

Vereadores deveriam solicitar também a empresa responsável para que realizasse a 

limpeza. A Vereadora Ivone Vieira solicitou a palavra e mencionou que poderiam 

utilizar os servidores dos serviços urbanos para que efetuasse a limpeza, pois existem 

servidores que ficam se escondendo durante o horário de trabalho. Em seguida o 

Presidente solicitou ao Vereador Cleber Zilles Dorneles que ocupasse seu espaço. O 

Vereador cumprimentou a todos parabenizou o executivo pela feira do peixe que foi um 

evento muito bonito e que municípios vizinhos estão observando com intuito de fazer o 

mesmo. Referente aos servidores responsáveis pela limpeza que conforme a Vereadora 

Ivone salientou se escondem certamente que estes não estão preocupados com o 

desenvolvimento do município. Como não havia mais nada a tratar o Senhor presidente 

encerrou a sessão, convocando para próxima, que se realizará no dia 05 de Maio 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: 

 


