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ATA DA 35ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 1º ANO LEGISLATIVO, DA 16ª 

LEGISLATURA. Aos dez dias do mês de dezembro de 2021, reuniram-se na 

Câmara Municipal os Srs. Vereadores. Invocando a proteção de Deus, o Senhor 

Presidente, Alício Antonio Hang, deu por aberta a presente e solicitou ao 

Secretário que procedesse a leitura da ata anterior. Em seguida colocou a ata em 

discussão. Como ninguém se manifestou o Senhor Presidente colocou a ata em 

única e definitiva votação, sendo aprovada por unanimidade. Em seguida solicitou 

a leitura dos expedientes narrados a seguir: 1º) Indicação nº 055/2021 assinado 

por todos os Vereadores indicando sugestão de aplicação do recurso a ser 

devolvido a Prefeitura; 2º) Ofício 22510/2021 do Tribunal de Contas sobre PCP nº 

2100135400 relativo às contas de 2020; 3º) Requerimentos dos Deputados: 

Nazareno Martins, Nilso Berlanda, Luciane Carminatti, Silvio Derveck, Milton 

Hobus, Mauro de Nadal, Jerry Comper, Fernando Krelling, José Milton Schaffer e 

Altair Silva e Milton Hobbus parabenizando o Município de Angelina pelo seu 60º 

aniversário de emancipação política; 4º) Ofício nº 033/2021 da ANGELMIGOS, 

convidando os Senhores Vereadores para prestigiar o evento dos carros antigos 

no dia 12 de dezembro, com abertura oficial às 11.00 horas na praça; 5º) Convite 

do CMEI Chapeuzinho Vermelho para formatura do Pré-escolar dia 17/12/2021. 

Em seguida o Senhor Presidente parabenizou o Vereador Ademir pelo seu 

aniversário e solicitou ao Secretário que procedesse às inscrições pessoais e deu 

ciência aos expedientes lidos. Seguindo os trabalhos, passou para a ordem do 

dia. Não tendo nada na ordem do dia, o presidente solicitou aos vereadores 

interessados que apresentassem as chapas para concorrerem à eleição da nova 

mesa diretora para o ano de 2022. Em seguida, tendo apresentado apenas uma 

chapa, denominada 01, composta pelos vereadores; Presidente Irío Schmitt PP; 

Vice-Presidente Valdir de Souza PSL; 1º Secretário Bruno Alexandre PT; 

Suplente de Secretário Ademir Francisco Martins MDB. Na sequencia, foi feita a 

votação secreta e individual por ordem alfabética dos vareadores. Em seguida foi 

realizada a apuração pelo secretário e vice presidente, com o seguinte resultado; 

CHAPA 01 Presidente Irío Schmitt PP; Vice-Presidente Valdir de Souza PSL; 1º 

Secretário Bruno Alexandre PT; Suplente de Secretário Ademir Francisco Martins 

MDB, foi eleita com 08 votos. Com o resultado, o presidente declarou a chapa 01 

acima nominada eleita para a composição da mesa diretora para o ano de 2022, 
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sendo que a posse ocorrerá no primeiro dia útil de 2022. Pediu aplausos aos 

eleitos e passou para as explicações pessoais por ordem de sorteio, tendo feito 

uso da palavra os vereadores Ademir Francisco Martins, Hélio Adriano Kreusch, 

Irio Schmitt, Marcelo Trierweiler, Francisco Dias e o Senhor Presidente, cujo 

conteúdo das declarações constam arquivadas na mídia digital. Em seguida o 

Senhor Presidente agradeceu a presença de todos, e encerrou a presente 

sessão, marcando a próxima para o dia 18 de fevereiro de 2022, com inicio às 

16.10 horas. Como nada mais foi dito eu Maria Aparecida Zimmermann, nos 

termos do Art. 157 do Regimento Interno e da Resolução Nº: 192/2005, lavrei a 

presente ata, que após lida, segue assinada por mim, a Mesa Diretora e demais 

Vereadores. 


