
 

 

ATA N°. 1407 DO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2021 - SESSÕES ORDINÁRIA 

Aos 25 dias do mês de novembro 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 Nº1406 do dia 18 de Novembro 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 inscrições. Prosseguindo a Senhora Presidente passou a Pauta do Dia, 

solicitando ao primeiro secretário que efetuasse a leitura da seguinte matéria: 

INDICAÇÃO Nº 42 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2021.  Sugere ao Executivo a 

instalação de quebra-molas na Rua Olinda Buena vida próximo a casa do Sr. Elci 

Pasquetti. A Indicação foi encaminhada 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 55/2021; PROJETO DE LEI Nº 63/2021; 

INDICAÇÃO 39/2021; INDICAÇÃO 40/2021 e INDICAÇÃO 41/2021, em 

discussão não houve manifestações e em votação os projetos de Lei e as Indicações 

obtiveram aprovação unânime. Em seguida a senhora presidente passou a Tribuna 

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

Vereador cumprimentou a todos parabenizou o lutador Hector Barbosa pela sua 

conquista onde ele foi Campeão Mundial na cidade do Rio de Janeiro, sugeriu a 

presidente a fazer uma homenagem a este jovem lutador com a participação de todos os 

Vereadores e parabenizou a família de Hector pelo grande incentivo dado a ele. Como 

não havia mais nada a tratar a Senhora presidente encerrou a sessão, convocando para 

próxima, que se realizará no dia 02 de Dezembro 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: 

 


