ATA Nº 1.745, fls. 01
SESSÃO ORDINÁRIA
Ata da centésima quinquagésima sétima Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Antônio
Olinto, realizada às dezenove horas do dia dezessete de outubro de dois mil e dezesseis. Segundo
Período Legislativo. Segundo Semestre. Décima terceira Legislatura.
Presidente: AMARILDO STAVACZ
Secretário: WILSON NAPOLEÃO GUENZE
Com a ausência do Vereador Jurandir Ferreira Alves conforme assinatura no livro de presença.
Cumprimentando os Vereadores e ao público presente, o Presidente declarou aberta a centésima
quinquagésima sétima sessão da legislatura 2013/2016, Presidente solicitou ao Secretário que
procedesse a leitura da ata nº 1.744. Requerimento verbal realizada pelo Vereador Deomar Lemes
Machado de Oliveira solicitando a dispensa da leitura da Ata 1744. Não havendo objeções, o
Requerimento foi aprovado. Após o presidente pronunciou: - Senhores Vereadores, está em
discussão a Ata nº 1.744. Não havendo manifestações para retificação, a ATA Nº 1.744 foi
APROVADA sem retificações. Na leitura das correspondências e Expedientes do Dia constou-se:
CM183834/2016, CM 183833/2016 CM183832/2016 do Ministério da Educação, após leitura dos
expedientes passou-se à deliberação de matérias na Ordem do Dia. Projeto de Lei nº 92/2016, de
autoria do Poder Executivo, “Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de
2017 e dá outras providências”. O Presidente solicitou ao Secretário que realizasse a leitura da
súmula do Projeto de Lei. Após o Presidente colocou o Projeto em discussão. Não havendo
manifestações por parte dos Vereadores, o Presidente proferiu: Está em segunda votação o Projeto
de Lei 092/2016, quem for a favor que permaneça sentado, quem for contrário que se manifeste.
Não havendo manifestações o Projeto de Lei nº 092/2016 foi aprovado em segunda votação. Não
havendo mais matérias para deliberação, o Presidente Amarildo Stavacz concedeu a palavra franca
aos Vereadores.
VEREADOR EDUARDO RODRIGUES DE MEIRA JUNIOR: obrigado senhor Presidente, quero
cumprimentar os nobres Vereadores e o público presente, hoje em especial ao Rodrigo com a
esposa e filho e também ao Everaldo que agora faz parte do quadro de funcionários aqui da Câmara,
seja muito bem-vindo e bom trabalho para você. No mais seria isso, boa noite a todos.
VEREADOR DEOMAR LEMES MACHADO DE OLIVEIRA: boa noite Presidente, gostaria de agradecer
a presença dos visitantes, seria isso, muito obrigado.
VEREADOR ANTONIO DIRCEU DA SILVA: obrigado Presidente, também só agradecer a presença dos
visitantes, seria isso.
VEREADOR VALDIR SIDNEI BECH: obrigado Presidente, também queria agradecer a presença de
todos, do meu amigo Deco, Homero, Isaías, em especial ao Rodrigo e a esposa, também do nosso
Jurídico, e dar as boas-vindas ao Everaldo, nosso novo funcionário. Seria isso Presidente, obrigado.
VEREADOR JOÃO ISSACARD BORBA: obrigado Presidente, só quero agradecer a presença de todos,
boa noite, seria isso.
VEREADOR RINALDO ANTONIO PELEGRINO: obrigado Presidente, gostaria de agradecer a presença
dos visitantes e dar as boas-vindas ao Everaldo, seja bem-vindo à essa Casa de Leis, conte conosco,
no mais seria isso, muito obrigado.
VEREADOR WILSON NAPOLEÃO GUENZE: obrigado Presidente, também quero agradecer a
presença de todos, seria isso Presidente
PRESIDENTE AMARILDO STAVACZ: também quero agradecer a presença de todos, dizer ao Everaldo
que seja bem-vindo aos trabalhos da Câmara.
Por fim, o excelentíssimo senhor Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a
sessão marcando a próxima sessão ordinária para o dia trinta e um de outubro de 2016 às dezenove
horas.

