
 

 

ATA N°. 1362 DO DIA 14 DE JANEIRO DE 2021 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos quatorze dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e um às dezoito e trinta minutos 

reuniram-se os Senhores Vereadores, Sessão Plenária Ordinária. Abertos os trabalhos 

da Sessão, a Senhora Presidente, solicitou o Segundo Secretário, Vereador Cleber Zilles 

Dorneles, que efetuasse a leitura da Ata Nº 1.361 do dia cinco de janeiro de dois mil e 

vinte e um, que depois de lida e submetida à apreciação, obteve Aprovação Unânime.  

Logo após, a Senhora Presidente abriu inscrições à Tribuna Livre, o Vereador Alberto 

Manica de Ramos solicitou inscrição. Prosseguindo a Senhora Presidente passou a 

Pauta do Dia, solicitando ao primeiro secretário que efetuasse a leitura das seguintes 

matérias: PROJETO DE LEI Nº 02, DE 12 DE JANEIRO DE 2021. Altera a Lei nº 

1.861, de 08 de Maio de 2019. PROJETO DE LEI Nº03, DE 12 DE JANEIRO DE 

2021. Altera a Lei nº590, de Outubro de 2002, e dá outras providências. PROJETO DE 

LEI Nº04, DE 14 DE JANEIRO DE 2021. Altera a Lei nº590, de 21 de Outubro de 

2002 (REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO) e dá 

outras providências. Todos os projetos foram encaminhados para análise das 

comissões. Após, a Senhora presidente passou a Ordem do Dia, não havia matéria. Em 

seguida a senhora presidente passou a Tribuna Livre, solicitando ao Vereador Alberto 

Manica de Ramos que ocupasse seu espaço. O Vereador cumprimentou a todos os 

presentes em especial seu irmão, que foi lhe prestigiar, parabenizou o Prefeito Ildo José 

Orth pela participação e o esclarecimento que foi dado. Como não havia nada mais a 

tratar a Senhora Presidente encerrou a sessão, convocando para próxima, que se 

realizará no dia 21 de Janeiro de 2021, quinta-feira as 18 horas e 30 minutos, da qual foi 

lavrada a Ata,está, que após lida e aprovada será assinada pelos seguintes vereadores: 

 

 


