
 

 

ATA Nº. 10/2017 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 19.06.2017 

Aos dezenove dias do mês de junho 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, 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, 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. 09/2017 da Sessão Ordinária e a Ata nº.07/2017 

da Sessão Extraordinária a qual foram aprovadas sem restrições. Em seguida o presidente solicitou a 

leitura do Ofício nº.83/2017 expedido à Operadora OI, devidamente assinado por todos os vereadores. 

Dando seqüência o presidente solicitou a leitura dos Projetos de Lei nº.637/2017 e nº.638/2017, depois 

de lidos foram em discussão, Karine Grunevald e Heitor Balestrin parabenizaram o prefeito por enviar 

com rapidez o Projeto de Lei que ira regulamentar gratuitamente os dois conjunto habitacional de nossa 

cidade, Nevair José Rodrigues de Almeida disse que agora está nas mãos do governo e espera que o 

mesmo cumpra com suas promessas,  Solange Zarth relembrou os compromissos dos moradores para 

que possam ter os títulos de moradia em seus nomes, Vienir Oliveira da Silva disse que todos os 

vereadores iram cobrar das autoridades para que a documentação seja entregue as moradores, Valcir 

Jacob Lazaretti lembrou que em dois mil e quatorze já tinham aprovado esse mesmo projeto 

autorizando a doação ao  Estado para a realização da documentação, mas o governo nada fez, em 

seguida os Projetos de Lei foram em votação sendo aprovado por todos os vereadores. Dando 

seqüência o presidente solicitou a leitura do Projeto de Lei nº.639/2017, depois de lido foi em 

discussão, Heitor Balestrin parabeniza o Prefeito pela economia que esta fazendo podendo assim 

adquirir uma nova ambulância para atender melhor a população, Marta Teresinha Pit  parabenizou a 

administração por ter atendido sua indicação com aprovação de todos os vereadores à aquisição de 

uma ambulância, Karine Grunevald parabeniza o Prefeito por estar atendendo as Indicações feita pelos 

vereadores, em seguida foi 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. 


