
 

 

ATA N°. 1366 DO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2021 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos onze 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 Segundo Secretario Vereador Cleber Zilles 

Dorneles que efetuasse a leitura da Ata Nº1365 do dia quatro de fevereiro 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 N º13. DE 04 DE FEVEREIRO DE 2021. Autoriza o 

Poder Executivo Municipal a efetuar cedência de servidora ao Município de Tapejara e 

dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº15, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021.  

Denomina ruas e avenidas da cidade, e dá outras providências. PROJETO DE LEI 

Nº16, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2021. Dispõe sobre a dispensa da incidência de 

multa e juros dos débitos tributários e não tributários para pagamento em parcela única e 

parcelado, no período e forma que específica e dá 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 as seguintes 

matérias: PROJETO DE LEI Nº11/2021 e PROJETO DE LEI Nº12/2021. Em 

discussão não houve manifestações e em votação os projetos de Lei obtiveram 

aprovação unânime. Em seguida a senhora presidente passou a Tribuna Livre, 

solicitando o Vereador Alberto Manica de Ramos que ocupasse seu espaço. O Vereador 

cumprimentou a todos mencionou sobre o fato preocupante que no Senado Federal tem 

uma PEC Nº 188/2019 que trata sobre a extinção dos Municípios com menos de cinco 

mil habitantes, convidou a todos os Vereadores e as lideranças de partidos para que 

juntos pudessem fazer algo a respeito, dissertou que o Presidente Jair Bolsonaro e seus 

Ministros tiveram essa triste idéia, disse também que é preocupante pois nenhum 

Vereador ou munícipes vão querer voltar a ser vila e pediu novamente a união dos 

partidos para que algo seja feito. Como não havia nada mais a tratar à senhora 

presidente encerrou a sessão, convocando para próxima, que se realizará no dia 18 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: 

 


