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ATA N. 016/2021 

Aos dezenove dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, reuniram-se os Vereadores 

em Sessão Ordinária, às dezenove horas, na sala de sessões “Armando Biavatti”. Havendo 

quórum regimental, ausente somente o Vereador Eider Bruno Cannini, o Presidente 

Álvaro Ângelo Rotini, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão.  

Expediente: Ata nº 015/2021, aprovada por unanimidade de votos.  

Ordem do dia: Requerimento de Informações nº 017/2021 que solicita ao Executivo 

Municipal que apresente o último laudo técnico vigente de adicional de 

insalubridade/periculosidade dos servidores públicos do Município. Após leitura e 

discussão foi aprovado por todos os vereadores presentes. Requerimento de Informações 

nº 018/2021 que solicita ao Executivo Municipal que forneça a relação dos motoristas 

lotados na Secretária da Educação, inclusive dos funcionários terceirizados, juntamente 

com os seguintes documentos: carteira nacional de habilitação, cursos de capacitação 

realizados pelos motoristas, a relação de veículos aptos a fazer o transporte escolar e seus 

respectivos laudos. Após leitura e discussão foi aprovado por todos os vereadores 

presentes. Indicação nº 046/2021, indica ao Executivo Municipal que, por intermédio da 

Secretaria competente, realize melhorias na estrada da Comunidade da Consoladora, 

especialmente no trecho que fornece acesso à propriedade da família Gordeichuk, bem 

como efetue o conserto de um bueiro, nesta comunidade, que está totalmente trancado. 

Após leitura e discussão foi aprovada por todos os vereadores presentes.  

Não havendo mais nada a se tratar na ordem do dia, o Presidente solicitou ao Secretário 

para fazer a inscrição dos vereadores para o grande expediente. Fizeram o uso da palavra 

os Vereadores Alceu Demartini, Joacir Antonio Zaparoli, João Paulo Pereira, Sidnei 

Salette Carniel Olivoto e Álvaro Ângelo Rotini. 

Nada mais havendo a se tratar, invocando a proteção de Deus, o Presidente declarou 

encerrada a Sessão e convocou os senhores Vereadores para a próxima Sessão Ordinária 

a se realizar no dia três de novembro, na quarta-feira, às dezenove horas, em razão do 

feriado de Finados. 

Esta ata, após lida e aprovada, vai pelos Vereadores assinada. 


