
 

 

ATA Nº. 13/2017 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 07.08.2017 

Aos sete dias do mês de agosto 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 todos os presentes e aos ouvintes da Rádio Araguaia e declarou aberta a 

presente sessão anunciando a leitura e a votação da Ata nº. 12/2017 da Sessão Ordinária a 

qual foi aprovada sem restrições. Em seguida o presidente solicitou a leitura do  Ofício nº. 

30/2017 da Federação Mato Grossense de Xadrez. Ainda no pequeno expediente o presidente 

convidou para fazer uso da tribuna livre o Sr. Paulo Chopão, que representando o grupo unidos 

pela vida explicou a importância do grupo que trabalha em prol do Hospital do câncer de 

Cuiabá - MT, unidos pela vida foi criado por entidades das sociedades organizadas e tem a 

participação das cidades de Peixoto de Azevedo, Matupá e Terra Nova do Norte, e hoje conta 

com a parceria de Nova Guarita. Seguindo com a ordem do dia o presidente solicitou a leitura 

do Projeto de Lei do Executivo nº.644/2017, depois de lido foi em discussão e em seguida 

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

a leitura das Moções de Aplauso nº. 01/2017 e nº. 02/2017, depois de lido foi em discussão e 

fez uso da palavra o autor das moções Valcir Jacob Lazaretti, em seguida foi em votação 

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

Indicação nº.48/2017, depois de lido foi em discussão, e fez uso da palavra a autora da 

indicação Karine Grunevald, 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. 


