
 

 

ATA N°. 1364 DO DIA 28 DE JANEIRO DE 2021 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos vinte e oito dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e um às dezoito horas 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 1.363 do dia vinte e um 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 º08. DE 26 DE JANEIRO DE 2021. Autoriza o Poder 

Executivo a prorrogar o contrato temporário RH nº 03/2019, na forma que específica. 
PROJETO DE LEI N º09. DE 26 DE JANEIRO DE 2021. Autoriza o Poder 

Executivo a prorrogar o contrato temporário RH nº 31/2020, na forma que específica. 
PROJETO DE LEI N º10. DE 28 DE JANEIRO DE 2021. Altera padrões de 

vencimentos dos cargos em comissão e funções gratificadas que específica. 

INDICAÇÃO Nº 02/2021 DE 27 DE JANEIRO DE 2021: Sugere ao Legislativo 

Municipal a adoção do nome do Sr. Naurelino Souza Rocha na Rua que tem início na 

Rua Aurélio Ramos e termina na Rua Gabriel Ribas França. 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 07/2021, Indicação nº 01/2021, Projeto de Lei nº08/2021, 

Projeto de Lei nº09/2021 e Projeto de Lei nº10/2021. Em discussão não houve 

manifestações e em votação os Projetos e a Indicação obtiveram aprovação unânime. 

Como não havia nada mais a tratar a Senhora Presidente encerrou a sessão, convocando 

para próxima, que se realizará no dia 04 de Fevereiro 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: 
 

 


