
 

 

ATA N°. 1396 DO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2021 - SESSÕES ORDINÁRIA 

Aos 09 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 Nº1395 do dia 02 de Setembro 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 Tiago Valderez Haupt e 

Cleber Zilles Dorneles 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 52, DE 08 DE SETEMBRO DE 2021. 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a receber profissionais da área da saúde e afins, 

para o desenvolvimento de programas institucionais de residência, e dá outras 

providências. PROJETO DE LEI Nº 53, DE 08 DE SETEMBRO DE 2021. 

Estabelece parâmetros de avaliação das terras rurais para fins do cálculo de ITBI. 
PROJETO DE LEI Nº 54/2021 DE 08 DE SETEMBRO DE 2021. Altera a data base 

para a revisão geral anual dos vencimentos dos servidores municipais. Após, a Senhora 

presidente passou a Ordem do Dia colocando em discussão e votação a seguinte 

matéria: PROJETO DE LEI Nº 48/2021 em discussão não houve manifestações e em 

votação o Projeto obteve Aprovação Unânime. Em seguida a senhora presidente passou 

a Tribuna Livre, solicitando o Vereador Tiago Valderez Haupt que ocupasse seu 

espaço. O Vereador cumprimentou a todos mencionou que há tempos vem ocorrendo 

uma errada interpretação da lei criada pelo Executivo em conjunto com ele, pois a lei se 

refere a ação das pessoas de maltratar e abandonar os animais que vivem em situação de 

rua, nos últimos dias ocorreram ataques de animais a pedestres diante destes fatos este 

vereador juntamente com a administração municipal pela segunda vez tomaram as 

medidas cabíveis sendo que só não houve o recolhimento do animal em razão de uma 

protetora se responsabilizar pelo mesmo. Dissertou que vem desenvolvendo um projeto 

juntamente com o prefeito objetivando o recolhimento e a castração inclusive dos 

machos sendo que este projeto já esta em andamento nos últimos 60 dias , já foram 

castradas 48 cadelas somente neste caso evitaremos em 1 ano a proliferação de um 

média 480 animais, destaca que a secretaria do meio ambiente esta fazendo um ótimo 

trabalho e pede aos colegas vereadores divulgarem também os pontos positivos e o 

trabalho que está sendo realizado em nosso município destacando que o poder publico 

esta empenhando em resolver estes problemas. Em seguida a Senhora Presidente 

solicitou ao Vereador Cleber Zilles Dorneles ocupasse seu espaço. O vereador 

cumprimentou a todos agradeceu pelas felicitações de aniversário pediu que o Poder 

Legislativo continuasse trabalhando em harmonia, parabenizou o vereador Tiago pelo 

trabalho e pela preocupação com nossa cidade. Destacou que também cuida dos animais 

em situação de rua e que se preocupa com proliferação em massa desses animais pediu a 

todos os colegas que se unam nesta causa trabalhando em conjunto.Como não havia 

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



 

 

que se realizará no dia 16 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: 

 


