
 
 Ata 20/2021 

No dia doze de julho do ano de dois mil e vinte e um, às dezoito horas, 

tendo como local o Plenário Victor Hugo Borowski, da Câmara Municipal 

de Vereadores, reuniram-se os vereadores: Alencar Jossanã Teleken, Fábio 

Ricardo Mocelin, Josué Oliveira  Santos, Juraci Valdir de Oliveira, 

Marisane de Matos Brandão, Paulo Cesar Oliveira da Silva, Schaiane da 

Silva, Tobias Roges de Brum, sob a presidência da vereadora  Daniela da 

Silva Moraes, que invocando a proteção de Deus abriu a décima oitava 

sessão ordinária do ano de 2021. Na oportunidade o presidente solicitou, a 

vereadora Schaiane da Silva, para que procedesse a leitura do trecho 

bíblico. Logo após colocou em discussão e votação a ata da sessão anterior 

do ano 2021, qual foi aprovada por todos. Correspondências Recebidas: 

Fábio Ricardo Mocelin, que abaixo subscreve, com assento nesta Casa 

Legislativa, vem à presença de Vossa Senhoria solicitar licença da função 

de vereador que estava exercendo nesta Câmara de Vereadores, pelo 

período de trinta dias, por interesse particular, nos termos do Art. 20 do 

Regimento Interno, desta Casa Legislativa, a contar de 15 de Julho de 

2021. Requer ainda, que seja convocado o respectivo Vereador Suplente. 

Logo após foi colocado em votação a licença do vereador, sendo aprovada 

por unanimidade. Expediente do Poder Executivo: Projeto de Lei 

n°034/2021 Autoriza o Executivo Municipal abrir credito adicional 

suplementar no orçamento Municipal de 2021, no valor de R$. 345.000,00, 

e dá outras providências. Projeto de Lei que veio com parecer favorável das 

três comissões foi aprovado por oito votos favoráveis. Projeto de Lei 

n°036/2021 Autoriza o pagamento das despesas de estadia e alimentação 

dos servidores Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural 

que realizam a perfuração de poços tubular em nosso Município, e dá 

outras providências. Projeto de Lei que veio com parecer favorável das três 

comissões foi aprovado por oito votos favoráveis. No expediente do Poder 

Legislativo: Pedido de indicação n° 63/2021 O Vereador indica, na forma 

regimental, ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal que faça a 

colocação das placas de localização no interior do município, onde ainda 

não possuem. Maiores Explicações em Plenário. Tobias Roges de Brum 

Vereador do PDT. Pedido de Indicação n°64/2021 O Vereador indica, na 

forma regimental, ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, que 

providencie a contratação de um Médico Pediatra para atuar no município. 

Maiores Explicações em Plenário. Alencar Teleken vereador do MDB. Os 



vereadores, Juraci, Alencar, Josué e Schaiane, que este pedido subscreve 

vêm apresentar a presente Indicação, nos termos do art. 180 do RICMV 

com a seguinte finalidade: indicam, na forma regimental, ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal que o Poder Executivo faça a 

colocação de placas de identificação com o nome dos Órgãos públicos; 

Sendo eles:  Polo Universitário, Casa Mortuária, Escola Leonel de Moura 

Brizola, Ginásio de Esportes e Mini Campo de futebol sete. Maiores 

Explicações em Plenário. Josué Oliveira santos vereador do PSB. Schaiane 

da silva vereadora do PP. Juraci Valdir de Oliveira vereador do PTB. 

Espaço destinado a Explicações Pessoais: Espaço destinado aos Líderes de 

Bancada: Todos os demais atos e manifestações dos Edis ficam ressalvadas 

nos memoriais desta casa. Não havendo mais nada a tratar a presidente 

encerrou a presente sessão ordinária e está ata vai lavrada e assinada por 

quem de direito. 


