
 

 

ATA N°. 1370 DO DIA 11 DE MARÇO DE 2021 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos onze dias do mês de março 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 Nº1369 do dia quatro de março 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 Cleber 

Zilles Dorneles 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 20, DE 09 DE MARÇO DE 2021. Dispõe sobre a 

flexibilização de regras para contratação temporária de excepcional interesse público, 

em virtude da Pandemia do COVID-19, na forma que específica. PROJETO DE LEI 

Nº 21, DE 09 DE MARÇO DE 2021. Autoriza o Poder Executivo a adquirir vacinas 

para o enfrentamento da pandemia da COVID-19. PROJETO DE LEI Nº 22, DE 11 

DE MARÇO DE 2021. Autoriza o Poder Executivo a receber imóvel particular em 

dação em pagamento, como forma de ressarcimento de danos e outros, na forma que 

especifica. PROJETO DE LEI Nº 23, DE 11 DE MARÇO DE 2021. Dispõe sobre as 

sanções administrativas aplicáveis pelo descumprimento das medidas urgentes 

determinadas para contenção e enfrentamento da epidemia de Coronavírus (COVID-

19), no Município de Coxilha (RS). 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 Nº18/2021 em 

discussão não houve manifestação e em votação obteve aprovação unânime; 

PROJETO DE LEI Nº19/2021 em discussão não houve manifestação e em votação 

obteve aprovação unânime; INDICAÇÃO 03/2021, o Vereador Alberto Manica de 

Ramos pediu a palavra, cumprimentou a todos dissertou que a indicação do Vereador 

Cleber Zilles Dorneles é interessante mas o que lhe preocupa é que os cidadões do 

município acabam colocando os lixos de forma errada, mencionou sobre uma suposição 

de mais um caminhão de lixo para recolher as sobras que ficam nas lixeiras. O Vereador 

Cleber Zilles Dorneles pediu a palavra, cumprimentou a todos e mencionou em começar 

um novo habito na população sobre a coleta dos lixos, falou também sobre a indicação 

que é necessário containers para recolhimento de entulhos, salientou para que todos os 

Vereadores trabalhassem juntos para melhora do município e agradeceu a Deus pelas 

conquistas que o município teve. Em votação a Indicação obteve aprovação unânime; 

PROJETO DE LEI Nº20/2021 em discussão não houve manifestação e em votação 

obteve aprovação unânime e PROJETO DE LEI Nº21/2021 em discussão não houve 

manifestação e em votação obteve aprovação unânime. Em seguida a senhora presidente 

passou a Tribuna Livre, solicitando o Vereador Cleber Zilles Dorneles que ocupasse 

seu espaço. O Vereador salientou sobre a pandemia COVID-19 que está preocupante e 

orientou sobre os cuidados necessários. Como não havia nada mais a tratar à senhora 

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



 

 

Março 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: 

 


