
 

 

ATA N°. 1378 DO DIA 06 DE MAIO DE 2021 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos 06 dias do mês de maio de 2021 as 18 horas e 30 minutos reuniram-se os Senhores 

Vereadores em Sessão Plenária Ordinária. Aberto os trabalhos da Sessão, a Senhora 

Presidente, solicitou ao Segundo Secretario Vereador Cleber Zilles Dorneles que 

efetuasse a leitura da Ata Nº1377 do dia 29 de abril de 2021, que depois de lida e 

submetida à apreciação, obteve Aprovação Unânime. Logo após, a Senhora Presidente 

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

do Prado Arruda Junior 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 33, DE 06 DE MAIO DE 2021. Autoriza o 

Poder Executivo Municipal a conceder subvenção social ao Centro Cultural e de 

Assistência Social Ilso José Webber, abre crédito suplementar e dá outras providências. 

PROJETO DE LEI Nº 34, DE 06 DE MAIO DE 2021. Autoriza o Poder Executivo 

disponibilizar serviços para implantação de empreendimento esportivo e comercial, e dá 

outras providências. INDICAÇÃO Nº 11/2021 DE 06 DE MAIO DE 2021.  Sugere ao 

Executivo Municipal a instalação de lombadas na Rua Marcos dos Santos próximo a 

Loja Vivan e na Rua Fernando Goelzer próximo a casa do Sr. Clodoaldo Pires. Após, a 

Senhora presidente passou a Ordem do Dia, colocando em discussão e votação a 

seguinte matéria PROJETO DE LEI Nº33/2021 em discussão não houve manifestação 

e em votação obteve 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 que domingo seria o dia das 

mães e em nome de sua mãe gostaria de cumprimentar as mães de cada vereador do 

município, estado e país e que Deus abençoasse todas as mães. . Em seguida a senhora 

presidente passou a palavra para o Vereador Gilberto do Prado Arruda Junior. O 

vereador cumprimentou a todos parabenizou a Secretaria da Saúde, pelo bom 

atendimento fornecido a sua família, mencionou que esta contente com a aprovação do 

projeto do convenio com o Hospital São José e dissertou que o atendimento do hospital 

é bom e imediato. Como não havia nada mais a tratar à senhora presidente encerrou a 

sessão, convocando para próxima, que se realizará no dia 14 de Maio de 2021, sexta-

feira às 18 horas e 30 minutos, da qual foi lavrada a Ata, está, que após lida e aprovada 

será assinada pelos seguintes vereadores: 

 


