
 

 

ATA N°. 1363 DO DIA 21 DE JANEIRO DE 2021 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos vinte e um 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 1.362 do dia quatorze 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, não houve inscrições. Prosseguindo a Senhora Presidente passou a Pauta do 

Dia, solicitando ao primeiro secretário que efetuasse a leitura das seguintes matérias: 

PROJETO DE LEI N°05, DE 19 DE JANEIRO DE 2021. Autoriza o Poder 

Executivo a contratar pessoal por tempo determinado para atender necessidade 

temporária de excepcional interesse público na área da educação, e dá outras 

providências. PROJETO DE LEI N°06, DE 19 DE JANEIRO DE 2021.  Autoriza o 

Poder Executivo a contratar pessoal por tempo determinado para atender necessidade 

temporária de excepcional interesse público, e dá outras providências. PROJETO DE 

LEI N º07. DE 21 DE JANEIRO DE 2021. Autoriza o Poder Executivo a contratar um 

(a) Contador (a) por tempo determinado para atender necessidade temporária de 

excepcional interesse público, e dá outras providências. INDICAÇÃO Nº 01/2021 DE 

21 DE JANEIRO DE 2021: Sugere ao Executivo Municipal a instalação de quebra-

molas na Rua Augusto Orestes Godinho Mendes logo abaixo a propriedade do Sr. 

Raimundo Antunes da Silva. Todos os projetos e a indicação foram encaminhados 

para análise das comissões. Após, a Senhora presidente passou a Ordem do Dia 

colocando em discussão e votação as seguintes matérias: Projeto de Lei nº 01/2021, O 

Vereador Alberto Manica de Ramos pediu a palavra. Cumprimentou a todos salientou 

que discorda do aumento do índice de 50% e questionou se os servidores municipais 

iram ganhar 50% de aumento. Em votação o Projeto de Lei 01/2021 foi aprovado por 7 

votos e o Vereador Alberto Manica de Ramos se absteve a votar. Projeto de Lei 

nº02/2021, o vereador Tiago Valderez Haupt pediu a palavra cumprimentou a todos 

mencionou que durante os vinte e oito  anos de emancipação teve notícia que pelo 

menos duas vezes foram contratados advogados para atuarem em nome do município, 

sendo que existe procuradores que estão remunerados pelo município  e que hoje os 

valores dos honorários ficam para o mesmo, caso está lei seja aprovada os valores 

passaram a ser do advogados. Porem em caso de derrota o advogado não será quem 

pagara os honorários de sucumbência a parte adversa e sim o município no 

entendimento deste vereador em caso de derrota os honorários deveriam ser 

descontados dos salários dos advogados. Em votação o Projeto de Lei 02/2021 foi 

aprovado por 5 votos favoráveis 1 contrário e os vereadores Alberto Manica de Ramos e 

Tiago Valderez Haupt se abstiveram em votar. Projeto de Lei 03/2021, o vereador 

Alberto Manica de Ramos salientou que o projeto deveria ser corrigido pois o mesmo 

estaria descendo com informações insuficientes e mencionou que deveria ser mais 

completo os projetos. O vereador Tiago Valderez Haupt pediu a palavra salientou sobre 



 

 

o projeto e entendeu que no parágrafo primeiro nos casos dos incisos de I a III tinha que 

constar os incisos I e II no parágrafo segundo nos casos dos incisos II,III e IV tinha que 

constar os incisos III e IV, salientou também que deveria dar mais oportunidade a 

população diferente de oposição que comunidade tem o direito de participar do processo 

seletivo e não deixar o administrativo escolher quem ele quer. Em votação o Projeto de 

Lei nº03/2021 foi aprovado por 7 votos favoráveis e 1 contrario. Projeto de Lei 04/2021, 

não houve manifestações e em votação obteve aprovação unânime. O Projeto de Lei 

05/2021 o vereador Alberto Manica de Ramos pediu a palavra salientou que o projeto 

tem fundamento, que nossos professores já estão acostumados com nosso município e 

conhece nossos alunos. Clamou ao SR. Prefeito que na hora de chamar esses servidores 

que olhe para nosso professores, pois tem a certeza que a maioria deles tem horas vagas 

a serem completadas. O vereador Pedro Simão de Oliveira Flores pediu a palavra, 

cumprimentou a todos mencionou que todos os anos acontece o processo seletivo e que 

dia 22 de fevereiro se inicia as aulas. Salientou que se o projeto não fosse votado no dia 

não teria tempo para os professores participarem do processo seletivo de e serem 

chamados a tempo, mencionou também que deveria ser feito um concurso para suprir as 

vagas, justamente para que os professores tivessem uma carreira no nosso município. O 

vereador Cleber Zilles Dorneles pediu a palavra cumprimentou a todos mencionou que 

cada ano é cada ano, pediu que se manifestassem quem estivesse contra o projeto de 

contratação de professores e que não precisava de tanta discussão pois estavam falando 

sobre educação do nosso município. Em votação o Projeto de Lei nº 05/2021 foi 

aprovado por 5 votos favoráveis e 3 contrários e Projeto de Lei 06/2021 não houve 

manifestações e em votação obteve a aprovação unânime. Como não havia nada mais a 

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

realizará no dia 28 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: 
 

 


