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 022ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA HÍBRIDA 10NOV2021 

(Texto com revisão final.) 

 

PRESIDENTE MÁRCIO BINS ELY (PDT): Quero fazer uma saudação ao secretário Cassio 

Trogildo, obrigado pela presença, que abrilhanta os trabalhos desta sessão.  

Hoje, recebemos a visita do Reitor Bulhões, da UFRGS, já comuniquei o colégio de líderes, 

mas faço questão de comunicar o plenário que foi aprovado o Termo de Cooperação com 

a Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS. Então, para ciência do plenário, 

estaremos estreitando laços com a academia. Eu acho que é muito produtivo, 

principalmente no que diz respeito à formação de pessoal, cursos, vagas, em especial, na 

área de medicina. É sempre bom, oportuno e importante que essas iniciativas se 

materializem, a exemplo do que nós fizemos, na semana passada, com a Escola de Gestão 

Pública também. Então, trago ao conhecimento do plenário a assinatura do Termo de 

Cooperação com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 

 

SR. LUIZ AFONSO DE MELO PERES (Diretor Legislativo): (Procede à chamada 

nominal.) (Pausa.) (Após a chamada nominal.) Trinta Sras. Vereadoras e Srs. Vereadores 

responderam a chamada nominal. 

 

PRESIDENTE MÁRCIO BINS ELY (PDT): Há quórum. Passamos à  

 

PAUTA 

 

Não há inscritos para discutir a Pauta. Está encerrado o período de discussão de Pauta. 

Solicito ao diretor legislativo que proceda à chamada nominal para verificação de quórum 

para entrarmos na Ordem do Dia.  

 

SR. LUIZ AFONSO DE MELO PERES (Diretor Legislativo): (Após a chamada nominal.) 

Vinte e nove Srs. Vereadores e Sras. Vereadoras responderam a chamada nominal. 

  

PRESIDENTE MÁRCIO BINS ELY (PDT): (16h42min) Havendo quórum, passamos à 
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ORDEM DO DIA 

  

Comunico ao plenário que, no dia 17 de novembro, às 19h, será realizada uma Sessão 

Solene alusiva à Semana da Consciência Negra. A Mesa Diretora, juntamente com a 

bancada negra, deliberou que cada vereador deve indicar três personalidades para serem 

homenageadas nessa ocasião – personalidades negras. As indicações devem ser 

encaminhadas à presidência até o dia 12 de novembro. Depois enviaremos o e-mail para 

reforçar, solicito que fique consignado em Ata para que todos fiquem intimados a fazer suas 

indicações.  

Estão suspensos os trabalhos para realização da reunião conjunta das comissões 

permanentes.         

  

(Suspendem-se os trabalhos às 16h44min.) 

 

PRESIDENTE MÁRCIO BINS ELY (PDT): (18h15min) Estão reabertos os trabalhos.  

Esta presidência faz um requerimento solicitando a formação de um bloco de votação 

composto pelos Requerimentos nos 161/21, 275/21, 162/21, 276/21, 261/21, 279/21, 278/21 

e 264/21. Em votação. (Pausa.) Os Srs. Vereadores que o aprovam permaneçam como se 

encontram. (Pausa.) APROVADO.  

Em votação o bloco composto pelos Requerimentos nos 161/21, 275/21, 

162/21, 276/21, 261/21, 279/21, 278/21 e 264/21. (Pausa.) Os Srs. Vereadores que o 

aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.) APROVADO, com a abstenção do 

Ver. Jessé Sangalli. 

Constatada a inexistência de quórum, estão encerrados a Ordem do Dia e os trabalhos da 

presente sessão. 

   

(Encerra-se a sessão às 18h20min.)  

 

 

 


