
 

 

ATA N°. 1412 DO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2021 - SESSÕES ORDINÁRIA 

Aos 30 dias do mês de dezembro 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 Nº1411 do dia 22 de Dezembro de 2021, que depois de 

lida e submetida à apreciação, obteve Pedido de Retificação pela Vereadora Tâniela 

De Cesaro a qual foi colocada em votação, o Pedido de Retificação foi aprovado. 

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 68, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2021. Altera a Lei nº 1.640, 25/11/2015 (Institui o 

serviço de acolhimento em família acolhedora de criança e adolescente). PROJETO 

DE LEI Nº 69, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021. Institui o turno único no âmbito do 

Poder Executivo, no período que específica e dá outras providências. PROJETO DE 

LEI LEGISLATIVO N°01, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2021.  Institui o turno único 

no âmbito do poder legislativo, no período que específica e dá outras providências. 
Após, a Senhora presidente passou a Ordem do Dia colocando em discussão e votação 

as seguintes matérias: Projeto de Lei Nº 68/2021; Projeto de Lei Nº 69/2021 e Projeto 

de Lei Legislativo Nº 01/2021 em discussão não houve manifestação e em votação os 

Projetos obtiveram aprovação unânime. Como não havia mais nada a tratar a Senhora 

presidente encerrou a sessão, por ser a última Sessão do ano, com Recesso de 1º de 

janeiro a 15 de fevereiro, conforme Emenda à Lei Orgânica do Município n° 003/2009 

não marcou a data para próxima Sessão, o novo Presidente enviará ofício de convocação 

com a data e horário da próxima Sessão para o ano de 2022, da qual foi lavrada a Ata, 

esta, que após lida e aprovada será assinada pelos seguintes Vereadores: 

 


