
 

 

ATA N°. 1429 DO DIA 09 DE JUNHO DE 2022 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos 09 dias do mês de junho 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 Nº1428 do dia 02 de Junho 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 Tâniela de Cesaro, 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: PROJETO DE LEI Nº 27, DE 09 DE      JUNHO DE 

2022. Altera o ART. 2º da Lei Nº 1.870, de 05 de Junho de 2019 (cria o programa mais 

saúde e dá outras providências). O projeto foi encaminhado 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 a Vereadora Tâniela de Cesaro 

que ocupasse seu espaço. A Vereadora cumprimentou a todos, agradeceu aos colegas 

pelo apoio na aprovação de sua indicação da farmácia solidaria aproveitou o momento 

para convidar a todos para inauguração e que esta iniciativa ira contribuir positivamente 

na saúde do município. Em seguida o Senhor Presidente passou a palavra para o 

vereador Alberto Manica de Ramos. O Vereador cumprimentou a todos agradeceu o 

convite da vereadora Taniela prestou seus sentimentos a senhora Maria Clotilde 

Trindade e registrou que ela também participava freqüentemente das atividades do 

município sendo que integrou a diretoria do clube aimoré, lamentou o falecimento do 

senhor Adelar Amarante e proferiu palavras de conforto a ambas as famílias. Em 

seguida o Senhor Presidente passou a palavra para o Vereador Cleber Zilles Dorneles. O 

Vereador cumprimentou a todos agradeceu o empenho da vereadora Tâniela no 

desenvolvimento do programa da farmácia solidária, parabenizou a equipe do Lions 

Clube pelo êxito na realização do jantar do peixe. Como não havia mais nada a tratar o 

Senhor presidente encerrou a sessão, convocando para próxima, que se realizará no dia 

15 de Junho 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: 
 


