
 

 

ATA N°. 1427 DO DIA 26 DE MAIO DE 2022 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos 26 dias do mês de maio 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 Nº1426 do dia 19 de Maio 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 Gilberto Maier Fernandes, 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 das seguintes matérias: PROJETO DE LEI Nº 23, DE 24 DE MAIO DE 2022. 

Altera o padrão vencimento e carga horária de cargos efetivos que especifica, autoriza o 

Poder Executivo a contratar um(a) Médico(a) Clínico Geral por tempo determinado para 

atender necessidade temporária de excepcional interesse público, e dá outras 

providências. PROJETO DE LEI Nº 24, DE 24 DE MAIO DE 2022. Cria cargo de 

provimento efetivo de agente de combate às endemias – ACE, e dá outras providências. 
PROJETO DE LEI Nº 25, DE 26 DE MAIO DE 2022. Altera a Lei Nº 1.778, de 27 

de dezembro de 2017, para aumentar o valor do critério “Renda”, para a concessão de 

benefícios eventuais, altera o valor do auxilio funeral e dá outras providências. 

PROJETO DE LEI Nº 26, DE 26 DE MAIO DE 2022. Autoriza o Poder Executivo 

Municipal a firmar termo de Fomento mediante repasse de recurso financeiro, originado 

de Emenda Parlamentares para a Entidade Centro Cultural e de Assistência Social Ilso 

José Webber, abre crédito suplementar e dá outras providências. Todos os Projetos 

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

Ordem do Dia, colocando em discussão e votação a seguinte matéria: Indicação Nº 

15/2022, em discussão não houve manifestação e em votação a Indicação foi Aprovada 

por 6 (seis) Votos Favoráveis. Seguindo o senhor presidente passou a Tribuna Livre, 

solicitando o Vereador Gilberto Maier Fernandes que ocupasse seu espaço. O Vereador 

cumprimentou a todos e lamentou o fato ocorrido na secretaria de saúde e mencionou 

que o Secretário esta sempre presente para ouvir as demandas dos vereadores, o que não 

é a função das farmacêuticas, salientou ainda que o remédio em questão custa R$ 3,00 

reais e que o vereador deveria usar o mandato para proteger os interesses da população e 

não seus próprios. Em seguida o Senhor Presidente passou a palavra para o vereador 

Alberto Manica de Ramos. O Vereador cumprimentou a todos, disse estar surpreso pelo 

fato das servidoras terem relatado o ocorrido ao Prefeito e que lamenta que não tenham 

contado tudo o que aconteceu, pois jamais chegaria até a farmácia e diria o que foi dito 

sem ser provocado. Comentou também que o Prefeito deveria vir nesta casa falar o que 

foi conversado dentro do gabinete e que ele ficou de resolver e até o momento não 



 

 

resolveu, por isso que esta se criando todas essas situações, destacou que nesta casa há 

nove vereadores e não oito como foi dito pelo Prefeito, disse também que este vereador 

trabalhará os quatros anos e que não se calará, lamentou que o Prefeito não lhe chamou 

no gabinete para conversar, aproveitou a oportunidade para pedir desculpas, pois tem 

humildade, se colocou a disposição para auxiliar a secretaria da saúde no que for 

necessário. Em seguida o Senhor Presidente passou a palavra para o vereador Cleber 

Zilles Dorneles. O Vereador cumprimentou a todos e disse que ficou muito triste, 

porém, não vai se dirigir ao vereador que provocou tudo isso, pois já este saturado com 

a conduta deste vereador o qual deveria estar preocupado com a comunidade e não 

brigando por coisas mesquinhas que envergonham a classe dos vereadores, pois lamenta 

que um vereador ao invés de buscar recursos para comunidade esteja buscando recursos 

para si próprios, além de o fato de ter que duas farmacêuticas se deslocarem até a 

câmara para prestarem esclarecimentos sobre um remédio que custa R$ 3,00 reais. 

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

para próxima, que se realizará no dia 02 de Junho 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: 

 


