
 

 

ATA N°. 1395 DO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021 - SESSÕES ORDINÁRIA 

Aos 02 dias do mês de setembro de 2021 às 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 Nº1394 do dia 26 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, os Vereadores Alberto Manica de Ramos e Cleber 

Zilles Dorneles solicitaram inscrições. Prosseguindo a Senhora Presidente passou a 

Pauta do Dia, Não havia matéria. Após, a Senhora presidente passou a Ordem do Dia 

colocando em discussão e votação as seguintes matérias PROJETO DE LEI Nº 

50/2021; PROJETO DE LEI Nº 51/2021; INDICAÇÃO Nº 26/2021; INDICAÇÃO 

Nº 27/2021 E INDICAÇÃO Nº 28/2021; em discussão não houve manifestações e em 

votação o Projeto e as indicações obtiveram 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 ressaltou que está ficando 

muito bonita a entrada da cidade a partir do trabalho da Secretaria de Obras, porém se 

preocupa com o momento que esta ação esta sendo realizada, pois estamos prestes a 

enfrentar um colapso energético e que seria mais prudente irrigar a grama a partir de um 

tanque com água dos açudes do que dos poços que abastecem as casas. Concluiu 

frisando que realmente ficou bonita a entrada da cidade, ressaltou com sua indignação 

com a Câmara de Deputados que perdeu três dias para votar no projeto do dia do 

Torcedor do Ipiranga de Erechim, também suplicou pela atenção do poder executivo do 

problema dos cachorros de rua. Em seguida a Senhora Presidente solicitou ao Vereador 

Cleber Zilles Dorneles que ocupasse seu espaço O Vereador cumprimentou a todos 

solicitou a presidente que formalize um documento em nome da Câmara de Vereadores 

parabenizando a Cotrijal  pela doação de 1 Tonelada de alimentos comentou também 

sobre a questão dos animais de rua que a prefeitura  se concentrar na castração e se 

possível atuar no recolhimento de alguns comentou com o vereador Alberto Manica de 

Ramos do período em que trabalhavam na Braskalb e que na sua opinião retirar água do 

rio ou do poço de qualquer forma acarretará no mesmo efeito. Como não havia nada 

mais a tratar a senhora presidente encerrou a sessão, convocando para próxima, que se 

realizará no dia 09 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: 

 


