
ATA Nº 634 DA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 7ª LEGISLATURA, 
REALIZADA EM 12 DE JULHO DE 2017. 
Aos doze dias do mês de julho de dois mil e dezessete, às dezenove horas a 
Presidente Marli deu início a sessão ordinária, invocando a proteção de Deus, 
saudando a todos os presentes. Feita a leitura da ata da sessão ordinária 
anterior, a mesma foi aprovada por unanimidade. Após as inscrições para a 
Tribuna a Assessora fez a leitura da Ordem do Dia: Convite para VIII 
Conferência da Assistência Social, leitura do processo de Contas do Governo 
de 2014. Projeto Nº 42/2017. Autoriza a abertura de crédito suplementar 
para a Secretaria Municipal de Obras e Viação, e dá outras providências. A 
Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em votação o regime de 
urgência foi aprovado, em discussão Vitor colocou que esta suplementação 
é para arrumar o carregador e outras maquinas que estão danificadas assim 
colocando em uso e melhorando o serviço aos munícipes. Em seguida o 
projeto foi aprovado. Projeto Nº 43/2017. Autoriza a abertura de crédito 
suplementar para a Secretaria Municipal da Indústria, Comércio, Agricultura 
e Meio Ambiente, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres 
destacou-se a favor. O regime de urgência foi aprovado por todos, abordou 
sobre o projeto o Vereador Vitor manifestando-se favorável, salientando que 
esta suplementação é devido a revisões que foram feitas nos maquinários e 
compras de utensílios utilizados na secretaria. Em seguida o projeto foi 
aprovado. Projeto Nº 45/2017. Dispõe sobre a condução de veículo oficial. 
A Comissão de Pareceres destacou-se a favor. O regime de urgência foi 
aprovado por todos, abordou sobre o projeto o Vereador Jura manifestando-
se favorável, destacando que assim com este projeto agiliza os serviços 
prestados à população em geral. Em seguida o projeto foi aprovado. Projeto 
Nº 46/2017. Autoriza o Poder Executivo a firmar convênio de cooperação 
com os Municípios de Getúlio Vargas, Sertão, Floriano Peixoto, Sananduva, 
Áurea e Centenário, para gestão associada de serviços públicos, e dá outras 
providências. A Comissão de Pareceres destacou-se a favor. O regime de 
urgência foi aprovado por todos, abordou sobre o projeto o vereador Júnior 
colocando que este convênio é importante, beneficiando e ajudando a todos 
os municípios. Após o projeto foi aprovado por todos. Projeto Nº 47/2017 
Regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública 
Municipal. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em votação o 
regime de urgência foi aprovado, em discussão Júnior colocou que muitas 
vezes as empresas descumprem os processos legais, assim com este 
regulamento a prefeitura se protege e usa o dinheiro de forma correta. Em 



seguida o projeto foi aprovado. Projeto Legislativo Nº 03/2017. Altera, em 
parte, a Lei Municipal nº 1.356/2017 de 23 de março de 2017, quanto ao 
índice de reajuste anual fixado ao subsídio dos vereadores, prefeito, e vice-
prefeito. Abordou sobre o projeto o vereador Rogério colocando que foi 
apontamento do TCE, assim ajustando para a porcentagem legal, evitando 
novos apontamentos. Em seguida o projeto foi aprovado. Projeto Decreto 
Legislativo Nº 01/2017. Dispõe sobre a apreciação e aprovação das Contas 
do Executivo Municipal referente ao exercício de 2015, de responsabilidade 
dos Gestores Municipais Vanderlei Antônio Simionatto e Ricardo Luiz 
Montagner, na forma que indica e dá outras providências. A Comissão de 
Orçamento e Tomada de Contas e o Parecer Jurídico destacaram-se 
favoráveis. Não havendo discussão o projeto foi aprovado por todos. Em 
seguida a presidente passou a presidência ao vice e fez uso da Tribuna 
cumprimentando a todos, agradeceu a secretaria de obras pelo melhoramento 
das estradas, agradeceu também a Assessora Júlia pelos trabalhos, convidou 
para a Conferência da Assistência Social no dia 19 de julho, e a festa do 
colono e motorista no dia 22. Após o vice-presidente Júnior explanou sobre 
a reunião que esteve participando com o IBGE e Sindicato devido ao Senso 
que estarão realizando nos próximos meses. Posteriormente a presidente 
reassumiu a presidência e comunicou que após o termino da sessão haveria 
reunião com o proprietário da rádio Charrua, também colocou que a câmara 
estaria em recesso do dia 17 de julho à 31 de julho de 2017, agradeceu a 
presença de todos e convocou para a próxima sessão ordinária no dia 09 de 
agosto de dois mil e dezessete, quarta-feira, às dezenove horas e encerrou a 
sessão. Não havendo mais nada a declarar, foi lavrada a presente ata que após 
lida e discutida será assinada pelos vereadores presentes. Sala de Sessões em 
doze de julho de dois mil e dezessete. 

 


