
 

 

ATA N°. 1404 DO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2021 - SESSÕES ORDINÁRIA 

Aos 04 dias do mês de novembro 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 Nº1403 do dia 29 de Outubro 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 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 60/2021 DE 03 DE NOVMEBRO DE 2021. Altera a lei nº 

1.778, de 27 de Dezembro de 2017. PROJETO DE LEI Nº 61/2021 DE 28 DE 

OUTUBRO DE 2021. Estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício 

econômico e financeiro de 2022. PROJETO DE LEI Nº 62, DE 03 DE NOVEMBRO 

DE 2021. Autoriza a concessão de auxilio financeiro como incentivo a prática de 

esportes, e dá outras providências. INDICAÇÃO Nº 35 DE 03 DE NOVEMBRO DE 

2021.  Sugere ao Executivo o aumento da lombada localizada na Avenida Natálio Vieira 

em frente a residência do Senhor Rudimar da Silva. INDICAÇÃO Nº 36 DE 03 DE 

NOVEMBRO DE 2021.   Sugere ao Executivo que sejam tomadas as devidas 

providências com o objetivo que os alunos da rede pública de ensino iniciem o ano 

letivo com uniforme escolar. INDICAÇÃO Nº 37 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2021.   

Sugere ao Executivo a instalação de postes de luz nas ruas Adão Trindade e Querino 

Santos Fossati. Como não havia matéria na Ordem do Dia, a Senhora Presidente 

passou a Tribuna Livre, solicitando o Vereador Alberto Manica de Ramos que 

ocupasse seu espaço. O Vereador cumprimentou a todos mencionou que viu uma 

publicação no facebook da Prefeitura Municipal sobre a terceirização do esgotamento 

de fossas e sugeriu que a secretária do Meio Ambiente viesse até esta casa esclarecer 

duvidas e orientar. Dissertou também que aceitou as desculpas da nobre vereadora, 

falou que se sentiu chateado pelo acontecimento no grupo da Câmara, disse também que 

achava o melhor a vereadora pedir suas desculpas na tribuna, finalizou pedindo que não 

se repita enganos novamente. Como não havia mais nada a tratar a Senhora presidente 

encerrou a sessão, convocando para próxima, que se realizará no dia 11 de Novembro 

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: 

 


