
 

 

ATA N°. 1400 DO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2021 - SESSÕES ORDINÁRIA 

Aos 07 dias do mês de outubro 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 Nº1399 do dia 30 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, os Vereadores Ênio Hahn de Mello e 

Cleber Zilles Dorneles solicitaram inscrições. Prosseguindo a Senhora Presidente 

passou a Pauta do Dia, solicitando ao primeiro secretário que efetuasse a leitura da 

seguinte matéria: PROJETO DE LEI Nº 58/2021 DE 07 DE OUTUBRO DE 2021. 

Autoriza a concessão de auxílio financeiro como incentivo à prática de esportes, e dá 

outras providências. PROJETO DE LEI Nº 59/2021 DE 07 DE OUTUBRO DE 

2021. Autoriza o Município a sediar evento esportivo estadual e dá outras providências. 
Todos os Projetos foram encaminhados para analise das comissões. Após, a Senhora 

presidente passou a Ordem do Dia colocando em discussão e votação as seguintes 

matérias: PROJETO DE LEI Nº 57/2021 e PROJETO DE LEI Nº 59/2021 em 

discussão não houve manifestações e em votação os projetos de Lei obtiveram 

Aprovação Unânime. Em seguida a senhora presidente passou a Tribuna Livre, 

solicitando o Vereador Ênio Hahn de Mello que ocupasse seu espaço. O vereador 

cumprimentou a todos relatou que após 10 meses desta gestão precisou por duas vezes, 

de serviços públicos e em nenhum foi atendido devido a perseguição política sendo que 

aqueles que possuem opiniões diversas do Prefeito conseguem uma carga de terra e nem 

de pedra e que este ato deve ser revisto porque as eleições já terminaram e que todos 

pagam seus impostos e possuem direito. . Em seguida a Senhora Presidente solicitou ao 

Vereador Cleber Zilles Dorneles. O Vereador cumprimentou a todos Parabenizou o 

Secretario de Obras Douglas Zilio , o Prefeito e a ATC ESTRUTURAS que auxiliou no 

transporte dos materiais assim como a participação efetiva da gestão do Município DE 

Pontão parabenizou os colegas vereadores pela aprovação do Projeto de regime de 

urgência, projeto este que além de trazer um evento esportivo irá incentivar um projeto 

social com jovens e criança do nosso Município. Como não havia nada mais a tratar a 

senhora presidente encerrou a sessão, convocando para próxima, que se realizará no dia 

14 de Outubro 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: 

 


