
1 

 

ATA Nº. 03/2017 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 06.03.2017. 

Aos seis dias (06) do mês de março (03) do ano de dois mil e dezessete (2017), estiveram 

reunidos nas dependências desta Casa de Leis as 19h00min o presidente Vienir Oliveira 

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

José Rodrigues de Almeida, Valcir Jacob Lazaretti e Valdinei Rissardi, com exceção o 

vereador Isidoro Celso dos Santos Junior  e Solange Zarth. Pedindo a proteção de Deus o 

Presidente cumprimentou a todos e declarou aberta a presente sessão anunciando a 

leitura e a votação da Ata nº. 02/2017 da sessão ordinária, a qual foi aprovada sem 

restrições. Ainda no pequeno expediente o presidente solicitou a leitura do Ofício nº. 

01/2017 do presidente do partido do PT. Seguindo com a ordem do dia o presidente 

solicitou a leitura do Requerimento nº. 04/2017, depois de lido foi em discussão e em 

votação sendo aprovado por todos os vereadores. Dando seqüência o presidente solicitou 

a leitura das  Indicações de nº.01, nº.15, nº.16, nº.17, nº.18, e nº.19/2017, depois de 

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

Balestrin, Karine Grunevald e Valcir Jacob Lazaretti, em seguida o presidente colocou as 

indicações em votação sendo aprovada por todos os vereadores. Seguindo com o Grande 

Expediente cada vereador presente colocou seus esclarecimentos e agradecimentos 

seguindo pela ordem de sorteio. Vereador Valcir Jacob Lazaretti em seus esclarecimentos 

pessoais comentou que à pedido dos comércios locais, iria protocolar na secretária da 

Câmara Municipal um Projeto de Lei do Legislativo que regulamenta o exercício do 

comércio ambulante em nossa cidade. Ainda no grande expediente fizeram indicações 

verbais os vereadores, Nevair Jose Rodrigues de Almeida, Valdinei Rissardi e Heitor 

Balestrin. 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. 


