
 

 

ATA N°. 1372 DO DIA 25 DE MARÇO DE 2021 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos vinte e cinco 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 Nº1371 do dia dezoito 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 Tiago Valderez Haupt 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 28, DE 25 DE MARÇO DE 

2021. Dispõe sobre o auxílio emergencial municipal, em decorrência do estado de 

calamidade pública, abre crédito especial e dá outras providências. INDICAÇÃO Nº 

05/2021 DE 25 DE MARÇO DE 2021.  Sugere ao Executivo Municipal a instalação de 

quebra-molas na Rua Gabriel Ribas França. O projeto 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 Nº23/2021 em discussão não houve manifestação e em votação obteve 

aprovação unânime; PROJETO DE LEI Nº26/2021 o Vereador Alberto Manica de 

Ramos pediu a palavra, cumprimentou a todos dissertou que o Projeto de Lei lhe 

chamou a atenção, pois não estava especificado para onde o dinheiro iria, salientou 

também que se o projeto fosse para compra das vacinas estaria de acordo, mencionou 

que não está contra o projeto, mas sim pedindo mais esclarecimento sobre o mesmo. Em 

votação o projeto obteve aprovação unânime e INDICAÇÂO Nº04/2021 em discussão 

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

presidente passou a Tribuna Livre, solicitando o Vereador Tiago Valderez Haupt que 

ocupasse seu espaço. O Vereador cumprimentou a todos, agradeceu o jurídico pela 

atenção dada, elogiou a secretaria de obras e o Secretário Douglas Zilio pela dedicação 

e desempenho, dissertou que toda vez que precisou da secretaria de obras foi atendido 

com êxito e mencionou que se sente muito feliz em fazer parte desta casa. Como não 

havia nada mais a tratar à senhora presidente encerrou a sessão, convocando para 

próxima, que se realizará no dia 31 de Março de 2021, quarta-feira às 18 horas e 30 

minutos, da qual foi lavrada a Ata, está, que após lida e aprovada será assinada pelos 

seguintes vereadores: 

 


