
 

 
 
      Ata nº 027/2016 
 
 As dezessete horas e trinta minutos do dia quize de setembro do 
ano de dois mil e dezesseis, na sala de reuniões da Câmara Municipal 
de Vereadores reuniram-se os nobres Edis sob a proteção de Deus 
em Sessão Ordinária, os Vereadores Eliel da Silva, Ademir Maciel 
Costa, Pedro Inácio Horn, Waltercir Ernzen, Ari Pedro Lorini, Inácio 
Weber e Adelaide Erhart Pereira da Costa, foi registrada a ausência 
do Vereador Evandro Alcantara por força maior, presidiu os trabalhos 
da Sessão o Presidente Eliel da Silva, ás bênçãos foram invocadas 
através da leitura de um trecho Bíblico proferido pela nobre Vereadora 
Adelaide Erhart Pereira da Costa, á convite o Secretário leu a Ata da 
Sessão anterior e após lido e posto em votação aprovado por 
unanimidade, conforme o expediente do dia foi lido o Oficio nº 
041/2016-DC e mensagem e justificativa do Executivo Municipal que 
encaminha o Projeto de Lei nº 32/2016 que Dispõe sobre a acesso a 
informações, previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do 
parágrafo 3º do art. 37 e no parágrafo 2º do art. 216 da Constituição 
Federal e na Lei Federal 12.527 de 18 de novembro de 2011, cria o 
serviço de informações ao cidadão no âmbito municipal e dá outras 
providências, em virtude de ser de regime de urgência e em caráter 
extraordinário posto em votação o regime, foi levantada e questionado 
sobre assinatura do Prefeito Municipal Almir Maciel Costa no Projeto 
de Lei, sendo requerido devolução ao Chefe do Executivo para os 
devidos esclarecimentos, sendo nada mais a tratar quando eram 
(17:50), dezessete horas e cinqüenta minutos, o Presidente Eliel da 
Silva agradeceu a presença dos Colegas e presentes e convidou os 
para próxima Sessão Ordinária no dia (22) vinte e dois de setembro, 
quinta-feira, no mesmo local e horário e declarou encerrada a presente 
Sessão.  
 
 
   

 


