
 

 

ATA N°. 1386 DO DIA 01 DE JULHO DE 2021 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Ao 01 dias do mês de julho de 2021 as 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 Nº1385 do dia 23 de junho de 2021, que depois de lida e 

submetida à apreciação, obteve Aprovação Unânime. Logo após, a Senhora Presidente 

abriu inscrições à Tribuna Livre, não houve inscrições. Prosseguindo a Senhora 

Presidente passou a Pauta do Dia, Não havia matéria. Após, a Senhora presidente 

passou a Ordem do Dia, colocando em discussão e votação as seguintes matérias: 

Projeto de Lei Nº39/2021 em discussão não houve manifestações e em votação o 

Projeto de Lei obteve aprovação unânime; Projeto de Lei Nº40/2021 em discussão não 

houve manifestações e em votação o Projeto de Lei obteve aprovação unânime; de Lei 

Nº41/2021 em discussão não houve manifestações, Encerrada a discussão sobre o 

referido projeto a Senhora Presidente solicitou ao primeiro secretário a leitura da 

Emenda Aditiva nº 01/2021 em discussão o Vereador Cleber Zilles Dorneles pediu a 

palavra disse que pesquisou sobre a Lei e que a encontrou na Legislação Federal e que 

concorda coma preocupação dos colegas vereadores com os animais, mas que discorda 

do fato de estar aprovando leis e emendas que já existem. Porem manifestou-se que será 

favorável as mesmas a Vereadora Ivone Vieira Nedir durante a discussão destacou que a 

importância da aprovação de sua emenda estava no fato de trazer uma maior 

tranqüilidade aos caçadores que utilizam animais, pois após a divulgação do presente 

projeto muitos a procuraram e trouxeram suas dúvidas que ficam sanadas a partir da 

aprovação. Em seguida a Senhora Presidente suspendeu a sessão por 5 minutos, após o 

retorno a Senhora Presidente passou a votação do Projeto de Lei e a Emenda Aditiva 

onde ambas obtiveram aprovação unânime e Projeto de Lei Nº42/2021 em discussão 

não houve manifestações e em votação o Projeto de Lei obteve aprovação unânime. 

Como não havia nada mais a tratar a senhora presidente encerrou a sessão, convocando 

para próxima, que se realizará no dia 08 de Julho 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: 

 


