
 

 

ATA N°. 1397 DO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2021 - SESSÕES ORDINÁRIA 

Aos 16 dias do mês de setembro 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 Nº1396 do dia 09 de Setembro de 2021, que depois de 

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

Presidente abriu inscrições à Tribuna Livre, o Vereador Cleber Zilles Dorneles 

solicitou inscrição. Prosseguindo a Senhora Presidente passou a Pauta do Dia, 

solicitando ao primeiro secretário que efetuasse a leitura das seguintes matérias: 

INDICAÇÃO Nº 29 DE 09 DE SETEMBRO DE 2021. Sugere ao Executivo a 

implantação do sistema de vídeo monitoramento nas comunidades do interior de nossa 

cidade. INDICAÇÃO Nº 30 DE 15 DE SETEMBRO DE 2021. Sugere ao Executivo o 

estudo e adaptação na lei municipal 1.479/2013 que trata sobre o parcelamento do solo 

objetivando a regularização de acordo com realidade dos proprietários de lotes 

inferiores a 250m². INDICAÇÃO Nº 31 DE 15 DE SETEMBRO DE 2021. Sugere ao 

Executivo uma reforma no Parquinho de Brinquedos na Escola de Ensino Fundamental 

Pantaleão Thomaz, aquisição de brinquedos novos, assim como a adaptação de 

brinquedos para crianças com necessidades especiais em ambas as Escolas Municipais. 

Após, a Senhora presidente passou a Ordem do Dia colocando em discussão e votação 

a seguinte matéria: PROJETO DE LEI Nº 52/2021; PROJETO DE LEI Nº 53/2021 e 

PROJETO DE LEI Nº 54/2021 em discussão não houve manifestações e em votação 

os Projetos obtiveram Aprovação Unânime. Em seguida a senhora presidente passou a 

Tribuna Livre, solicitando o Vereador Cleber Zilles Dorneles ocupasse seu espaço. O 

vereador cumprimentou a todos relatou que está trabalhando juntamente com os seus 

colegas e o Poder Executivo em um estudo buscando viabilizar o melhoramento do 

fluxo de veículos no bairro Cohab, pelo fato das ruas serem estreitas o vereador 

destacou também que pretende que este tema seja amplamente discutido pela 

comunidade de uma forma democrática, tendo em vista de aumentar a segurança das 

pessoas, aproveitou a oportunidade para parabenizar o projeto da Secretaria da Saúde 

que vem ajudando a identificar  e solucionar futuro problemas de saúde da nossa 

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

convocando para próxima, que se realizará no dia 23 de Setembro 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: 

 


