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ATA Nº. 05/2017 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 03.04.2017. 

Aos três dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete, estiveram reunidos nas dependências 

desta Casa de Leis as 19h00min, o presidente Vienir Oliveira da Silva e os vereadores, Heitor Balestrin, 

Isidoro Celso dos Santos Junior, Karine Grunevald, Marta Teresinha Pit, Nevair José Rodrigues de 

Almeida, Solange Zarth, Valcir Jacob Lazaretti e Valdinei Rissardi, reuniram-se 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, anunciando a leitura e a votação das atas 

das sessões anteriores, Ata nº. 04/2017 da sessão ordinária e Ata nº. 03/2017 da sessão 

extraordinária, as mesmas foram aprovadas sem restrições. Seguindo com a ordem do dia o 

presidente solicitou a leitura da  Moção de Apelo nº. 001/2017, depois de lido foi em discussão e em 

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

leitura do Projeto de Lei Complementar do Executivo nº. 23/2017, depois de lido foi em discussão e o 

vereador Valcir Jacob Lazaretti disse que no seu entender o Projeto de Lei esta correto, por isso é 

favorável, o vereador Nevair José Rodrigues de Almeida disse que em sua opinião a tabela não foi feita 

como deveria ser, por isso continua descordando da forma que esta o Projeto de Lei,  o Vereador Heitor 

Balestrin disse que também não concordaria, mas como já se passou um mês e nada mudou, por esse 

motivo se posiciona favorável ao Projeto de Lei, com a palavra de líder o vereador Valcir disse que se o 

Projeto não for aprovado, não irá ter reajuste nenhum, por tanto, se não houver entendimento, as 

comissões poderão pedir prazo regimental, e o vereador Heitor descordou do vereador Valcir, o 

vereador Vienir comentou que nesse momento o Projeto de Lei deveria ser aprovado ou rejeitado, até 

porque já haviam feito uma reunião sobre o assunto com a contadora do SAAE (Serviço Autônomo de 

Água e Esgoto), o vereador Valdinei e a vereadora Marta disseram que continuariam mantendo a 

mesma opinião anterior, descordando da diferença de valores que se encontra no Projeto de Lei, e a  

vereadora Solange disse que não concorda com a forma que se encontra a tabela, concorda somente 

com os dez por cento para todos, a vereadora cedeu um tempo de sua fala para o vereador Valcir, o 

mesmo disse que não estão aqui para brincar com a Lei, mas sim para tomar atitudes, ainda lembrou 

que o Projeto já havia sido vistado e que se o mesmo fosse rejeitado nenhum servidor receberia 

reajuste salarial, vereador Isidoro disse que não concorda com o Projeto de Lei porque o reajuste 

previsto não está sendo justo, conceder quarenta por cento de aumento para alguns e dez por cento 

para outros, vereador Heitor com a palavra de líder disse que esta matéria já estava à muito tempo 

nesta Casa de Leis e nenhum vereador convocou o secretario ou o prefeito para uma reunião, por tanto 
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deve ser votado como está. Depois de discutirem a matéria o Presidente colocou em votação o Projeto 

de Lei, solicitando aos vereadores que ficassem de pé todos aqueles que fossem contrário ao Projeto 

de Lei, sendo assim os vereadores Isidoro, Solange, Valdinei, Nevair e Marta, por tanto, com cinco 

votos contrário o Presidente declara Rejeitado em 1º turno o Projeto de Lei Complementar do 

Executivo nº. 23/2017. Prosseguindo com a ordem do dia o presidente solicitou a leitura do Projeto de 

Lei do Executivo nº. 619/2017, depois de lido foi em discussão e o vereador Heitor Balestrin disse que 

este Projeto de Lei da oportunidade de legalidade para aquelas pessoas que se encontram em débito 

com o município, o vereador Nevair disse ser é favorável ao Projeto de Lei, mas que o mesmo abre 

procedentes para futuros débitos e com a palavra de líder o vereador Heitor diz que se o munícipe 

estiver em débito o mesmo não receberá nenhum benefício, o vereador Valcir disse ser favorável, 

solicitando ao Executivo que use dos meios de comunicação para que os munícipes fiquem sabendo da 

aprovação deste Projeto de Lei, em seguida o presidente colocou o Projeto de Lei em votação sendo 

aprovado por todos os vereadores. Dando seqüência o Presidente solicitou a leitura do Projeto de Lei 

do Executivo nº. 620/2017, depois de lido foi em discussão e em seguida em votação, sendo aprovado 

por todos os vereadores. Prosseguindo com a ordem do dia o presidente solicitou a leitura Projeto de 

Lei do Executivo nº. 622/2017, depois de lido foi em discussão e o vereador Valdinei Rissardi disse ser 

favorável, mas solicita ao executivo que envie os Projetos de Lei dentro do prazo regimental, vereador 

Vienir disse que o vereador Valdinei está correto, mas como os Projetos de Lei eram de urgência foram 

colocados em pauta conforme combinado com o Prefeito, em seguida o Presidente colocou o Projeto de 

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

leitura do Projeto de Lei do Executivo nº. 623/2017, depois de lido foi em discussão e com a palavra 

os vereadores Nevair, Heitor e Valcir, e em seguida foi em votação sendo aprovado por todos os 

vereadores. Prosseguido com a ordem do dia, o presidente solicitou a leitura do Projeto de Lei do 

Legislativo nº. 001/2017, depois de lido foi em discussão e em seguida 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. 


