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ATA Nº. 06/2017 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 17.04.2017. 

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

nas dependências desta Casa de Leis as dezenove horas, 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 da Ata nº. 05/2017 da sessão ordinária a qual foi aprovada sem restrições. Em 

seguida solicitou a leitura do Ofício nº. 01/2017 do presidente do partido da 

Solidariedade. Seguindo com a ordem do dia o presidente solicitou a leitura do Projeto de 

Lei Complementar do Executivo nº. 27/2017 em 1º turno, depois de lido foi em 

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

e Solange Zarth, em seguida foi em votação sendo aprovado por todos os vereadores. 

Dando seqüência o presidente solicitou a leitura do Projeto de Lei Complementar do 

Executivo nº. 28/2017 em 1º turno, depois de lido foi em discussão e a vereadora 

Solange Zarth disse que esse Projeto tinha sido vistado devido a forma que se encontrava 

a tabela, mas em reunião com o Prefeito chegaram a conclusão em que não precisaria no 

momento atualizar a tabela, portanto desta forma a vereadora Solange é favorável ao 

Projeto de Lei, vereador Valcir Jacob Lazaretti concorda com o entendimento da presente 

Lei, mas que o mesmo precisa de atualizações, vereador Isidoro Celso dos Santos Junior 

disse que foi um ato de irresponsabilidade de quem fez o Projeto de Lei da primeira vez e 

ter enviado para ser aprovado da maneira que se encontrava, vereadora Karine 

Grunevald parabeniza o Prefeito pelo retorno do Projeto renovado, vereador Nevair José 

Rodrigues de Almeida, disse não ser favorável porque ainda não estaria completamente 

correto, Vienir Oliveira da Silva disse que a contadora do SAA é super competente e que 

seu salário esta defasado, Heitor Balestrin disse que esse Projeto já foi bastante discutido 

e deve ser votado porque agora o Projeto esta correto, em seguida o presidente colocou o 
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Projeto de Lei em votação, tendo apenas o voto contrario do vereador Nevair José 

Rodrigues de Almeida, sendo assim o presidente declara aprovado o Projeto de Lei 

Complementar nº 28/2017 em 1º turno. Dando seqüência o presidente solicitou a leitura 

do Projeto de Lei Complementar do Legislativo nº.001/2017 em 2º turno, depois de 

lido foi em discussão e em seguida em votação sendo aprovado por todos os vereadores. 

Em seguida o presidente solicitou a leitura do Projeto de Lei do Executivo nº. 621/2017 

com emenda modificativa nº 002/2017, depois de lido foi em discussão e fizeram 

uso da palavra os vereadores, Heitor Balestrin, Karine Grunevald, Valcir Jacob 

Lazaretti, Nevair José Rodrigues de Almeida, Marta Teresinha Pit e Isidoro Celso dos 

Santos Junior, em seguida o presidente colocou o Projeto de Lei com a emenda em 

votação e foi aprovado por todos os vereadores. Prosseguindo com a ordem do dia 

o presidente solicitou a leitura do Projeto de Lei do Executivo nº. 625/2017, depois de 

lido foi em discussão e fez uso da palavra o vereador Valcir Jacob Lazaretti, 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 Requerimento 

nº.05/2017, depois de lido foi em discussão e fizeram uso da palavra os 

vereadores, Vienir Oliveira da Silva, Nevair José Rodrigues de Almeida, Valcir Jacob 

Lazaretti, Solange Zarth, Heitor Balestrin, em seguida o presidente colocou o Projeto de 

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

solicitou a leitura da Indicação nº.30/2017 e nº. 31/2017 depois de lidas foram 

colocadas 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. 


