
 

 

ATA N°. 1391 DO DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos 10 dias do mês de agosto 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 Nº1390 do dia 29 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, 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 45, DE 29 DE JULHO DE 2021. Autoriza a abertura de crédito especial no 

orçamento do exercício econômico e financeiro de 2021, e dá outras providências. 
PROJETO DE LEI Nº 46, DE 03 DE AGOSTO DE 2021.  Autoriza o Poder 

Executivo a contratar um(a) Psicólogo(a), para atender necessidade temporária de 

excepcional interesse público, e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 47, DE 

05 DE AGOSTO DE 2021. Autoriza a concessão de auxilio financeiro como incentivo 

à prática de esportes, abertura de crédito especial e dá outras providências. 

INDICAÇÃO Nº 23/2021 DE 29 DE JULHO DE 2021. Sugere ao Executivo a 

atualização das cores do calçamento para que permita o estacionamento dos veículos na 

Avenida Darcí Antônio Vicenzi em frente a antiga rodoviária. 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 desejou as sinceras 

condolências para a Presidente Tâniela pelo falecimento de sua mãe, parabenizou os 

pais do município, estado e país e parabenizou também o Município de Passo- Fundo  

pelos 164 anos, dissertou que o mesmo é muito importante para o município de Coxilha. 

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

para próxima, que se realizará no dia 12 de Agosto 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: 

 


