
 

 

ATA N°. 1373 DO DIA 31 DE MARÇO DE 2021 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos trinta e um 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 Nº1372 do dia vinte e cinco de 

março de dois mil e vinte e um, que depois de lida e submetida à apreciação, obteve 

Pedido de Retificação pelo Vereador Alberto Manica de Ramos, a qual foi 

colocada em votação, o Pedido de Retificação foi aprovado. Logo após, a Senhora 

Presidente abriu inscrições à Tribuna Livre, os Vereadores Alberto Manica de Ramos, 

Tiago Valderez Haupt e Cleber Zilles Dorneles solicitaram inscrições.  Prosseguindo a 

Senhora Presidente passou a Pauta do Dia, solicitando ao primeiro secretário que 

efetuasse a leitura das seguintes matérias: PROJETO DE LEI Nº 29, DE 30 DE 

MARÇO DE 2021. Cria o Conselho Municipal de Acompanhamento e de Controle 

Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação – Fundeb de que trata a Lei Federal nº 

14.113, de 25 de dezembro de 2020, e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 

30, DE 30 DE MARÇO DE 2021. Altera a Lei nº 1.972, de 22 de Janeiro de 2021, para 

ampliar o número de vagas de professor de artes. INDICAÇÃO Nº 06/2021 DE 30 DE 

MARÇO DE 2021. Sugere ao Executivo Municipal a implantação do parcelamento no 

pagamento dos valores dos Títulos de arrendamento temporário sobre jazigos e túmulos 

assim como sua divulgação. INDICAÇÃO Nº 07/2021 DE 31 DE MARÇO DE 2021.  

Sugere ao Executivo Municipal a instalação de postes de luz na Rua Àlvaro Vieira, 

bairro COHAB, em frente às casas de Dionatan Pires e Luana Ramos. INDICAÇÃO Nº 

08/2021 DE 31 DE MARÇO DE 2021.  Sugere ao Executivo Municipal a realização de 

pinturas para brincadeiras infantis nas calçadas do Bairro Tereza Pacheco assim como 

nas praças municipais. PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 01/2021: Solicita, pedido de 

informação sobre destinação de material público. Os projetos e as indicações 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 Nº28/2021, PROJETO DE LEI Nº29/2021 e INDICAÇÂO Nº05/2021 em 

discussão não houve manifestação e em votação os Projetos e a Indicação 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 comentou sobre a indicação  que sugere ao Executivo a adoção 

do parcelamento nas taxas para quem possui jazigos ou túmulos há mais de 20 anos, 

como também uma maior divulgação para que as pessoas não sejam pegas de surpresa 

com o pagamento de valores de até R$ 800.00. Disse também que seu pedido de 

informação não tem por objetivo atacar e nem perseguir ninguém apenas exercer sua 

atribuição de fiscalizar como. Em seguida a Senhora presidente solicitou ao Vereador 

Tiago Valderez Haupt que ocupasse seu espaço. O Vereador cumprimentou a todos, 

mencionou sobre a frase “quem somos nós e quanto cada um, significa para o quadro”. 



 

 

disse que pretende continuar como vereador, torce para os colegas permanecerem 

também, falou sobre união. Dissertou que as coisas só acontecem quando os vereadores 

aprovam os projetos. Salientou que se sentiu triste pelo acontecido de uma postagem de 

uma foto na rede social onde nesta foto não estavam os vereadores, sendo que o projeto 

foi aprovado pela câmara, referente da parceria com o Hospital São José – Sertão- RS, 

disse que não havia necessidade do aparecimento na publicação oficial do farmacêutico 

na formalização do convenio, que os vereadores precisam aparecer e que a comunidade 

precisa saber que os vereadores trabalham, pediu para a presidente, Prefeito e Vice- 

Prefeito que todos os projetos aprovados quando houver destaques de parcerias que 

chamem os vereadores e que estão a disposição. Em seguida a Presidente Tâniela de 

Cesaro complementou que já falou ao Prefeito em exercício João Eduardo Oliveira 

Manica que os vereadores deveriam ter sido chamados para oficializar a parceria com o 

Hospital São José de Sertão – RS o qual assegurou que nas próximas oportunidades os 

vereadores serão chamados para representar o Poder Legislativo. Em seguida a senhora 

presidente solicitou ao Vereador Cleber Zilles Dorneles que ocupasse seu espaço. O 

Vereador cumprimentou a todos disse que está para trabalhar em prol da comunidade, 

parabenizou os colegas vereadores pela aprovação do projeto por unanimidade, 

mencionou que esta de acordo com o vereador Alberto Manica de Ramos, sobre 

solicitar pedidos de informação. Em seguida  o Vereador Alberto Manica de Ramos 

solicitou um aparte ao vereador Cleber o qual o concedeu, na oportunidade o Alberto 

disse que não esta para julgar e não quer prejudicar ninguém, apenas quer informações 

que a comunidade lhe pede. Como não havia nada mais a tratar à senhora presidente 

encerrou a sessão, convocando para próxima, que se realizará no dia 08 de Abril 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: 

 


