
 

 

ATA N°. 1374 DO DIA 08 DE ABRIL DE 2021 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos oito dias do mês de abril 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 Nº1373 do dia trinta e um 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 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 Nº 31, DE 08 DE ABRIL DE 2021. Autoriza o Poder 

Executivo a contratar um(a) Assistente Social para atender necessidade temporária de 

excepcional interesse público, e dá outras providências. INDICAÇÃO Nº 09/2021 DE 

08 DE ABRIL DE 2021. Sugere ao Executivo Municipal a instalação de pontos de 

internet WIFI para a comunidade nos Bairros Tereza Pacheco e Bairro dos 

Trabalhadores. INDICAÇÃO Nº 10/2021 DE 08 DE ABRIL DE 2021. Sugere ao 

Executivo Municipal a ampliação de vigilância municipal, instalando câmeras em mais 

pontos na cidade principalmente nos Bairros Tereza Pacheco e Bairro dos 

Trabalhadores. O projeto 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 Nº30/2021, PROJETO 

DE LEI Nº31/2021; INDICAÇÂO Nº06/2021; INDICAÇÂO Nº07/2021; 

INDICAÇÂO Nº08/2021 e PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 01/2021   em discussão 

não houve manifestações e em votação os Projetos, as Indicação e o pedido de 

informação 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 pediu educadamente para os colegas 

vereadores que apreciassem com carinho a indicação que é para o bem do município. 

Dissertou também que esteve olhando na rede social, onde avistou na publicação que o 

município recebeu uma verba para o covid no valor de um milhão e setecentos mil reais. 

Pediu a presidente Tâniela De Cesaro que convidasse a Secretaria da Saúde Rosane 

Silva, para explicar onde esta sendo aplicada e como esta sendo aplicada a verba. Como 

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

próxima, que se realizará no dia 15 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: 

 


