
 

 

ATA N°. 1399 DO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2021 - SESSÕES ORDINÁRIA 

Aos 30 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 Nº1398 do dia 23 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 Alberto Manica de Ramos 

e Cleber Zilles Dorneles solicitaram inscrições. Prosseguindo a Senhora Presidente 

passou a Pauta do Dia, solicitando ao primeiro secretário que efetuasse a leitura da 

seguinte matéria: PROJETO DE LEI Nº 56/2021 DE 28 DE SETEMBRO DE 2021. 

Autoriza o Poder Executivo a contratar pessoal por tempo determinado para atender 

necessidade temporária de excepcional interesse público na área da educação, e dá 

outras providências. PROJETO DE LEI Nº 57/2021 DE 30 DE SETEMBRO DE 

2021. Cria o programa municipal de adubação para produção (MAIS LEITE). Todos os 

Projetos foram encaminhados para analise das comissões. Após, a Senhora presidente 

passou a Ordem do Dia colocando em discussão e votação as seguintes matérias: 

PROJETO DE LEI Nº 56/2021 e INDICAÇÃO Nº 32/2021 em discussão não houve 

manifestações e em votação o projeto de Lei e a indicação obtiveram Aprovação 

Unânime. Em seguida a senhora presidente passou a Tribuna Livre, solicitando o 

Vereador Alberto Manica de Ramos ocupasse seu espaço. O vereador cumprimentou a 

todos e em nome do ex Presidente Edegar de Souza saudou todos os presidentes e in- 

memorian  da senhora Eloiza Godinho cumprimentou todos os vereadores e que tem 

certeza de que todos que passaram por esta casa contribuíram para o desenvolvimento 

do nosso município, relembrou momentos em que passou juntamente com vereador 

Cleber e que isso foi fundamental com aprendizado para que estivessem onde estão 

hoje. . Em seguida a Senhora Presidente solicitou ao Vereadore Cleber Zilles Dorneles 

ocupasse seu espaço. O Vereador Cleber Zilles Dorneles cumprimentou a todos, 

agradeceu as palavras do vereador Beto e lembrou que ambos sempre trabalharam em 

prol da comunidade, destacou que no último domingo participou do culto da Igreja 

Assembléia de Deus oportunidade em que comemoraram o terceiro ano de emancipação 

da cidade de Passo-Fundo. Parabenizou a todos os pastores e também ao seu colega 

Pedro Flores pelo empenho e dedicação a Igreja e Município. Como não havia nada 

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

realizará no dia 07 de Outubro 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: 

 


