
 

 

ATA N°. 1387 DO DIA 08 DE JULHO DE 2021 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos 08 dias do mês de julho 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 Nº1386 do dia 01 de julho 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 Ênio Hahn de Mello e Alberto Manica 

de Ramos 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 43, DE 06 DE JULHO DE 2021. Autoriza o Poder Executivo 

a contratar professores por tempo determinado para atender necessidade temporária de 

excepcional interesse público, e dá outras providências. INDICAÇÃO Nº 18/2021 DE 

08 DE JULHO DE 2021. Sugere ao Executivo a designação de servidor responsável 

pela entrada e saída de pessoa das escolas municipais. INDICAÇÃO Nº 19/2021 DE 

08 DE JULHO DE 2021. Sugere ao Executivo a restauração da Rua Franklin Nunes da 

Silva bem como a instalação de calçamento, canalização de água da chuva assim e 

instalação de postes de luz. INDICAÇÃO Nº 20/2021 DE 08 DE JULHO DE 2021. 

Sugere ao Executivo o alinhamento e alargamento da curva situada na Rua Aurélio 

Ramos em frente à casa da Sra. Mariele Kerber Portela. INDICAÇÃO Nº 21/2021 DE 

08 DE JULHO DE 2021. Sugere ao Executivo a implementação de sinalização nas vias 

do Bairro Tereza Pacheco com objetivo de melhorar o tráfego. Após, a Senhora 

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

matérias: Projeto de Lei Nº38/2021 e Projeto de Lei Nº43/2021 em discussão não 

houve manifestações e em votação os Projetos de Lei obtiveram aprovação unânime. 

Em seguida a senhora presidente passou a Tribuna Livre, solicitando o Vereador Ênio 

Hahn de Mello que ocupasse seu espaço, o Vereador cumprimentou a todos mencionou 

que iria falar sobre duas situações, uma seria pedir explicação ao Secretario Wagner 

Negri, sobre o trator que era emprestado a todos os agricultores mas em decisão do 

Secretario o trator não foi mais emprestado. Esse mesmo trator foi visto em uma 

propriedade mais que uma vez, então o vereador pede ao Secretario que venha até a casa 

explicar essa questão. O segundo questionamento do vereador é sobre um funcionário 

que fica com a retroescavadeira em sua residência nos finais de semana e feriados 

agradeceu também a Secretária da Saúde Rosane Silva pelo bom atendimento. Em 

seguida a Senhora Presidente solicitou ao Vereador Alberto Manica de Ramos que 

ocupasse seu espaço. O Vereador cumprimentou a todas agradeceu a Secretária da 

Saúde Rosane Silva pela atenção, mencionou que um membro de sua família esteve 

doente procurou a UBS da cidade por três vezes nesse período, pois permaneceram os 

sintomas e resolveram procurar outro recurso na cidade de Passo-Fundo onde foi 

constatado que era COVID-19, disse que ficou muito chateado e pediu para que a 

equipe do COVID-19 da UBS se dediquem mais nesse sentido. Dissertou também que 

está chegando um dinheiro ao cofre da Prefeitura, falou que esse dinheiro pode ser bem 



 

 

aproveitado ainda mais com varias indicações feito pelos colegas vereadores e 

agradeceu aos funcionários da casa que sempre estão dispostos a atender. Como não 

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

próxima, que se realizará no dia 22 de Julho 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: 

 


