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ATA Nº. 01/2017 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 06.02.2017. 

Aos seis dias (06) do mês de fevereiro (02) do ano de dois mil e dezessete (2017), 

reuniram-se nas dependências desta Casa de Leis as 20h00min o presidente Vienir 

Oliveira da Silva e os vereadores Heitor Balestrin, Karine Grunevald, Marta Teresinha Pit, 

Nevair José Rodrigues de Almeida, Solange Zarth, Valcir Jacob Lazaretti e Valdinei 

Rissardi com exceção o vereador Isidoro Celso dos Santos Junior, estiveram reunidos em 

sessão ordinária para deliberação e apreciação de acordo com a ordem do dia. Pedindo a 

proteção de Deus o Presidente cumprimentou a todos e declarou aberta a presente 

sessão convidando o Padre Rudi para fazer uso da tribuna abençoando a abertura dos 

trabalhos Legislativos. Logo após solicitou a leitura das atas de nº 01 e nº 02/2017 das 

Sessões Extraordinárias, depois de lidas foram em discussão e em seguida em votação 

sendo aprovada por todos os vereadores. Ainda no pequeno expediente o presidente 

solicitou a leitura dos Ofícios recebidos de diversos. Seguindo com a Ordem do Dia o 

Presidente solicitou a leitura do Projeto de Lei do Executivo nº 611/2017, depois de lido 

foi em discussão e fizeram uso da palavra a vereadora Marta Teresinha Pit e o vereador 

Heitor Balestrin, em seguida o Projeto de Lei foi em votação sendo aprovado por todos os 

vereadores. Dando seqüência o presidente solicitou a leitura do Projeto de Lei do 

Executivo nº 612/2017, depois de lido foi em discussão e o vereador Nevair José 

Rodrigues de Almeida pediu vista da matéria visando a necessidade de alterações no 

Projeto de Lei, os vereadores Valcir Jacob Lazaretti e Valdinei Rissardi também 

comentaram sobre a importância do Projeto de Lei para o Município mas que no momento 

são favoráveis ao pedido de vista do vereador e o vereador Heitor Balestrin em seu 

comentário disse que como líder do prefeito ira tomar providências para que o Projeto 

volte com urgência a esta casa de leis para aprovação. O presidente colocou o pedido de 

vista em votação e foi aprovado por todos os vereadores. Em seguida o presidente 

solicitou a leitura do Projeto de Lei do Executivo nº 613/2017, depois de lido foi em 

discussão e fizeram uso da palavra os vereadores Heitor Balestrin, Karine Grunevald, 

Valcir Jacob Lazaretti, Solange Zarth e Marta Teresinha Pit, em seguida foi em votação 
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sendo aprovado por todos os vereadores. Dando seqüência o presidente solicitou a leitura 

do Projeto de Lei do Executivo nº 614/2017, depois de lido foi em discussão e 

fizeram uso da palavra os vereadores, Heitor Balestrin e Valcir Jacob Lazaretti, em 

seguida foi em votação sendo aprovado por todos os vereadores. Em seguida o 

Presidente solicitou a leitura do Requerimento nº. 01/2017 e Requerimento nº. 02/2017  

de autoria do vereador Heitor Balestrin, depois de lidos foram colocados em discussão e o 

vereador Heitor Balestrin comentou sobre seus requerimentos, também o vereador Nevair 

José Rodrigues de Almeida e o vereador Valcir Jacob Lazaretti comentaram sobre o 

Requerimento n.º 02/2017, em seguida foi em Votação, sendo aprovado por todos os 

vereadores. Dando continuidade o presidente solicitou a leitura do Requerimento nº. 

03/2017 de autoria do vereador Valcir Jacob Lazaretti, depois de lido foi em discussão e 

fizeram uso da palavra os vereadores Valcir Jacob Lazaretti, Heitor Balestrin, Nevair José 

Rodrigues de Almeida e Solange Zarth em seguida foi colocado em votação sendo 

aprovado por todos os vereadores. Dando seqüência o presidente solicitou a leitura das  

Indicações de nº.02, nº.03, nº.04, nº.06, nº.07, nº.08, e nº.09/2017, depois de lidas 

foram colocadas em discussão, fizeram uso da palavra os vereadores, Heitor 

Balestrin, Karine Grunevald, Valcir Jacob Lazaretti, Nevair José Rodrigues de 

Almeida, Solange Zarth, em seguida o presidente colocou as indicações em 

votação sendo aprovado por todos os vereadores. Seguindo com o Grande 

Expediente cada vereador presente colocou seus esclarecimentos e agradecimentos 

seguindo pela ordem de sorteio. Nada mais havendo a tratar, o presidente agradeceu a 

presença de todos e aos ouvintes da Rádio Araguaia, e encerrou a sessão, ficando esta 

ata lavrada, a qual após lida e aprovada, é assinada por todos os vereadores. 


