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Aos dezoito dias do mês de março de dois mil e vinte  um, reuniram-se os 
Senhores Vereadores para uma Sessão Ordinária, com início às dezenove 
horas, tendo como local a Câmara Municipal de Vereadores, situada na Rua 
Antônio Pauletti nº 1085, na cidade de Floriano Peixoto, Estado do Rio 
Grande do Sul. A Sessão foi Presidida pelo Vereador Denilson Pauletti, 
Presidente, e Secretariada pela Vereadora Andreia Franceschi, 1° Secretária 
da Mesa Diretora, contando ainda com a presença dos seguintes 
Vereadores: Cleonice Miechoanski Vooss,  Solange Ploia Lorenzi, Sonia 
Mara Kaczanoski Betiol, Rejane Paula  Pauletti Biessek,  Marieli Vobito, 
Emerson Fiori e Marilia Sanzovo Vitali. A Sessão contou também com a 
presença do Assessor Jurídico Dieicon   Karpinski. Havendo quórum  legal 
de Vereadores o Senhor  Presidente declarou  abertos os trabalhos da 
Sessão Ordinária   e  solicitou a  Secretária para que a mesma efetuasse a 
leitura  da Ata da Sessão anterior, depois de ser colocada em discussão e 
em seguida em votação, a mesma foi aprovada por unanimidade. Dando 
continuidade aos trabalhos, o Presidente solicitou a  Secretária para que 
efetuasse a leitura   da  matéria constante para ordem do dia.  Após, 
passou-se para o período do Grande Expediente, onde fizeram uso da 
palavra os seguintes Vereadores:  Solange  e Denilson. De imediato, passou-
se para o período da discussão e votação da matéria constante para a 
ordem do dia, qual seja:  INDICAÇÃO N° 01/2021. De autoria da 
Vereadora Rejane Paula Pauletti Biessek, bancada do PT. A Vereadora 
amparada nos termos do Art. 134 do Regimento Interno desta Câmara 
Municipal, sugere ao Poder Executivo, através do Excelentíssimo Prefeito 
Municipal, que seja realizada a tubulação no acesso à propriedade do Sr. 
Ezequiel Karpinski, residente na comunidade de Linha Jacutinga, eis que 
este mora próximo a uma sanga, a qual em dias de chuva impossibilita o 
trafego de pessoas e veículos.  Na discussão da indicação fizeram uso da 
palavra os Vereadores: Rejane e Denilson. Colocado em votação a mesma 
foi: Aprovado por unanimidade. INDICAÇÃO N° 02/2021. De autoria 
da Vereadora Rejane Paula Pauletti Biessek, bancada do PT. A 
Vereadora amparada, nos termos do Art. 134 do Regimento Interno desta 
Câmara Municipal, sugere ao Poder Executivo, através do Excelentíssimo 
Prefeito Municipal, que seja realizada a melhoria na Rua Amalia Dal Soglio 
neste município, eis que a mesma é de terra e a qual  em dias de sol a 
quantia de poeira e sufocante, impossibilitando uma vida digna aos 
moradores da mesma, sugiro a colocação de pedra brita ou algo do gênero 
ou resíduo asfáltico, caso não seja possível a colocação dos mesmos antes 
da safra de grãos, poderia ser molhada todos os dias, até a resolução do 
mesmo.  Na discussão da indicação fizeram uso da palavra os Vereadores: 
Rejane, Marilia e Denilson Colocado  em  votação a mesma foi: Aprovado 
por unanimidade.  



PROJETO DE LEI Nº 014/21, DE 09 DE MARÇO DE 2021. Dispõe sobre 
a Reestruturação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle 
Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 
de Valorização dos Profissionais da Educação - CACS-FUNDEB, em 
conformidade com o artigo 212-A da Constituição Federal, regulamentado 
na forma da Lei Federal nº 14.113/20, de 25 de dezembro de 2020, e dá 
outras providências. Colocado em discussão e em seguida em votação o 
mesmo foi: Aprovado por unanimidade.  Prosseguindo os trabalhos 
passou-se para o momento do pequeno expediente, onde fez uso da palavra 
a Vereadora Solange. Não havendo mais nada a ser tratado, o Senhor  
presidente agradeceu a presença dos Senhores Vereadores e as demais 
pessoas presentes e convidou a todos para participarem da próxima Sessão 
Ordinária que será realizada no dia 25 de março de dois mil e vinte um, 
com início às dezenove horas, nas dependências da Câmara Municipal de 
Vereadores, e deu por encerrada a presente Sessão. SALA DE SESSÕES 
LINDOLPHO FRANK, aos dezoito  dias do mês de março de dois mil e vinte 
um. 
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