
 

 

ATA N°. 1394 DO DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos 26 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 Nº1393 do dia 19 de agosto de 2021, que depois de lida e 

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

abriu inscrições à Tribuna Livre, não houve 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 50, DE 24 DE AGOSTO DE 

2021. Altera a Lei Municipal Nº 468, de 05 de Março de 2001, e dá outras providências. 

PROJETO DE LEI Nº 51, DE 26 DE AGOSTO DE 2021. Autoriza o Poder 

Executivo a contratar um(a) Nutricionista para atender necessidade temporária de 

excepcional interesse público,  e dá outras providências. INDICAÇÃO Nº 26/2021 DE 

26 DE AGOSTO DE 2021.  Sugere ao Executivo o desenvolvimento de Projeto de Lei 

com objetivo de Regularizar as construções já executadas de forma irregular, sem prévia 

autorização ou em desacordo com os parâmetros estabelecidos mediante pagamento de 

indenização aos cofres públicos. INDICAÇÃO Nº 27/2021 DE 26 DE AGOSTO DE 

2021.   Sugere ao Executivo a nomeação de psicopedagoga aprovada em processo 

seletivo do ano de 2020. INDICAÇÃO Nº 28/2021 DE 26 DE AGOSTO DE 2021.   

Sugere ao Executivo o Cascalhamento e Patrolamento da estrada que dá acesso a 

comunidade de Colônia Miranda. Após, a Senhora presidente passou a Ordem do Dia 

colocando em discussão e votação as seguintes matérias: Projeto de Lei Nº49/2021 em 

discussão não houve manifestação e em votação o Projeto de Lei obteve aprovação 

unânime e Indicação Nº25/2021 em discussão a Vereadora Ivone Vieira Nedir pediu a 

palavra que após concedida pela presidente manifestou-se da seguinte forma que o 

projeto deveria ser repensado pois em outra rua em frente a casa da Michele Gois e do 

proprietário da farmácia também há o mesmo problema. A presidente ponderou que não 

se trata de um projeto e sim uma simples indicação para instalação de bueiros, a 

vereadora Ivone rebateu de que as águas derivadas de máquinas e pias deveriam ser 

destinadas ao esgoto e não aos bueiros. O vereador Cleber solicitou questão de ordem á 

presidente ressaltando que durante as discussões de votação não poderá ser tratado 

outros assuntos se não aqueles exclusivamente a matéria em votação. Logo após a 

Senhora presidente colocou em votação a Indicação Nº25/2021 que obteve aprovação 

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

convocando para próxima, que se realizará no dia 02 de Setembro 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: 

 


