
 

 

ATA N°. 1365 DO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2021 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um as dezoito e trinta minutos 

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

da Sessão, a Senhora Presidente, solicitou ao Primeiro Secretário, que efetuasse a leitura 

do pedido de licença do Vereador Pedro Simão de Oliveira Flores. Em seguida, a 

Senhora Presidente solicitou a primeira Suplente Roseli dos Santos de Carvalho que 

ocupasse sua cadeira e prestasse o juramento. A senhora Presidente convidou os demais 

Vereadores que ficassem em pé, e efetuou a leitura do juramento: “Prometo cumprir a 

Constituição da Republica Federativa do Brasil, a Constituição do Estado do Rio 

Grande do Sul, a Lei Orgânica do Município e trabalhar pelo Progresso do Município de 

Coxilha e pelo bem estar do seu povo”. Logo após, a Senhora Roseli dos Santos de 

Carvalho declarou “Assim o Prometo”. Após a Senhora Presidente solicitou ao segundo 

secretario Vereador Cleber Zilles Dorneles que efetuasse a leitura da Ata Nº1364 do dia 

vinte e oito 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 Nº11 DE 28 DE JANEIRO DE 2021. 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar termo de fomento mediante repasse de 

recursos financeiros, originado de Emenda Parlamentar para a entidade Centro Cultural 

e de Assistência Social Ilso José Webber, abre crédito especial e dá outras providências. 

PROJETO DE LEI Nº12, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2021. Autoriza a SICREDI 

INTEGRAÇÃO DE ESTADOS RS/SC, a instalar um relógio eletrônico digital (painel 

eletrônico publicitário), no canteiro central (rotatória do arado) na Avenida Ilso José 

Webber e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº14 DE 04 DE FEVEREIRO 

DE 2021. Autoriza o Poder Executivo a contratar um técnico de Enfermagem por tempo 

determinado para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público, e 

da outras providências. Todos os projetos foram encaminhados para análise das 

comissões. Após, a Senhora presidente passou a Ordem do Dia, colocando em 

discussão e votação a seguinte matéria: PROJETO DE LEI Nº14/2021, o Vereador 

Alberto Manica de Ramos pediu a palavra cumprimentou a todos em especial a 

secretária da Saúde disse que ficou muito Feliz pela senhora presidente ter atendido seu 

pedido, agradeceu a Secretária da Saúde Rosane Silva pela explicação referente ao 

COVID 19, salientou que é a favor do projeto pela explicação dada a tribuna pela 

secretária e agradeceu mais uma vez pela sua presença a esta casa. Em votação o projeto 

de Lei obteve aprovação unânime. Como não havia nada mais a tratar à senhora 

presidente encerrou a sessão, convocando para próxima, que se realizará no dia 11 de 

Fevereiro de 2021, quinta-feira às 18 horas e 30 minutos, da qual foi lavrada a Ata, está, 

que após lida e aprovada será assinada pelos seguintes vereadores: 

 


