
 

 

ATA N°. 1382 DO DIA 02 DE JUNHO DE 2021 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos 02 dias do mês de junho 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 Nº1381 do dia 27 de maio 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 Enio 

Hahn de Mello 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 37, DE 01 DE JUNHO DE 2021. Introduz alteração 

na Lei Municipal Nº 1.995, de 1° de Abril de 2021 (Dispõe sobre o auxilio emergencial 

municipal, em decorrência do estado de calamidade pública, abre crédito especial e dá 

outras providências). INDICAÇÃO Nº 13/2021 DE 01 DE JUNHO DE 2021. Sugere 

ao Executivo a instalação de lombada na Rua José Felix Antunes entre a casa do Sr. 

Orlei Lemos e o Sr. Marcio Borba.  INDICAÇÃO Nº 14/2021 DE 01 DE JUNHO DE 

2021. Sugere ao Executivo a substituição dos tachões da Rua Filomena Teixeira por 

uma lombada redutora de velocidade. INDICAÇÃO Nº 15/2021 DE 01 DE JUNHO 

DE 2021. Sugere ao Executivo a implantação de mão única na Rua Horácio Vargas no 

sentido de auxiliar o tráfego dos ônibus que se deslocam da Rodoviária, assim como a 

adoção da medida de estacionamento unilateral. INDICAÇÃO Nº 16/2021 DE 01 DE 

JUNHO DE 2021.  Sugere ao Executivo Municipal a instalação de rotatória de tachões 

entre as ruas Filomena Teixeira e Fernando Goelzer. INDICAÇÃO Nº 17/2021 DE 01 

DE JUNHO DE 2021.  Sugere ao Executivo Municipal a instalação de rede de água no 

CT Casa Branca, situado na localidade de Colônia Miranda. Após, a Senhora presidente 

passou a Ordem do Dia, Não Havia Matéria. 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 iniciou dizendo que lamentavelmente como 

representante do povo se sente na obrigação de trazer ao conhecimento de todos alguns 

fatos, primeiramente que os servidores estão sendo realocados em lugares nos quais não 

possuem nenhuma experiência o que vem acarretando diversos incidentes que geram 

prejuízo aos cofres públicos e que, portanto o Prefeito deveria colocar as pessoas 

capacitadas nos lugares certos. Logo após o período eleitoral foram realizadas diversas 

sindicâncias de servidores públicos que pediram o afastamento para concorrer e não 

concorreram e que agora este vereador gostaria de ver as mesmas medidas fossem 

tomadas nestes acidentes envolvendo os veículos públicos.  O Vereador também 

salientou que não é uma pessoa mal informada como já foi tachado, pois se surpreendeu 

pelo fato de uma semana após ser aprovado o auxilio do Município a construção da 

pista a mesma já se encontra concluída e inaugurada, disse que viu carros da Prefeitura 

freqüentando festinhas e espera que seja tomada as devidas providencias, pois os carros 

públicos devem ficar no pátio. Em seguida a senhora presidente passou a palavra para o 

Vereador Ênio Hahn de Mello. O Vereador cumprimentou a todos, manifestou que há 



 

 

uma grande desorganização no pátio das Obras onde servidores operários de serviços 

gerais conduzem veículos pela cidade e até mesmo em alguns casos sem habilitação, 

deixando de fazer suas próprias obrigações. Comentou também sobre a realocação de 

pessoas não capacitadas em máquinas pesadas o que vem acarretando diversos 

acidentes. Como não havia nada mais a tratar à senhora presidente encerrou a sessão, 

convocando para próxima, que se realizará no dia 10 de Junho 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: 

 


