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ATA N. 002/2022 

 

Aos oito dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, reuniram-se os Vereadores em 

Sessão Extraordinária, às dezenove horas, na sala de sessões “Armando Biavatti”. 

Havendo quórum regimental, presentes todos os vereadores, a Presidente Sidnei Salette 

Carniel Olivoto, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão.  

Expediente: Ata nº 020/2021. Após leitura e discussão foi aprovada por unanimidade de 

votos. Ata nº 001/2022. Após leitura e discussão foi aprovada por unanimidade de votos. 

Em seguida, o Secretário procedeu à leitura do Requerimento apresentado pelo Vereador 

Joacir Antônio Zaparoli, que solicita licença pelo prazo de um ano para assumir o cargo 

de Secretário de Urbanismo. O requerimento foi submetido a votação e aprovado por 

unanimidade de votos. Na sequência, o Sr. Aldacir Manfron, eleito pelo Partido Liberal 

com cento e sessenta e seis votos, após leitura do compromisso, foi empossado como 

vereador. 

Ordem do dia: Leitura do Ofício nº 046/2022 do Gabinete do Prefeito Municipal que 

solicita a retirada de pauta do Projeto de Lei nº 042/2021 de 17 de dezembro de 2021, 

tendo em vista que o Poder Executivo está estudando a viabilidade de aquisição de mais 

maquinários, para suprir as demandas do Município. Projeto de Lei Complementar nº 

001/2022 que “Altera a Redação do Código Tributário do Município – Lei nº 46/89, de 

20 de dezembro de 1989 e dá outras providências.”  Foi encaminhado diretamente a 

Comissão Permanente de Pareceres. Projeto de Lei n 002/2022 que “Concede reposição 

nos vencimentos através de Revisão Geral Anual e dá outras providências”. Após leitura 

e discussão foi aprovado por unanimidade de votos. Projeto de Lei nº 003/2022 que 

“Autoriza o poder executivo a abrir crédito suplementar no valor de R$ 275.000,00 por 

redução orçamentária e dá outras providências”. Após leitura e discussão foi aprovado 

por unanimidade de votos. Projeto de Lei do Legislativo nº 001/2022 que “Concede 

reajuste aos subsídios dos Agentes Políticos, através de Revisão Geral Anual, e dá outras 

providências.” Após leitura e discussão foi aprovado por unanimidade de votos. 

Requerimento de Informações nº 001/2022, apresentado pelos Vereadores Álvaro Ângelo 

Rotini, Eider Bruno Cannini, João Paulo Pereira e Marcio Caprini, que solicita ao 

Executivo Municipal que forneça relatório pormenorizado dos Cargos em Comissão 

atualmente vigentes. Descrevendo as suas respectivas ocupações, função, e em qual 

Secretaria estão lotados, bem como, qual a remuneração que os mesmos percebem com o 

desempenho de suas atividades. Após leitura e discussão foi aprovado por unanimidade 

de votos. Requerimento de Informações nº 002/2022, apresentado pelos Vereadores 

Álvaro Ângelo Rotini, Eider Bruno Cannini, João Paulo Pereira e Marcio Caprini, que 

solicita ao Executivo Municipal que forneça informações acerca da utilização do valor 

advindo da transposição de saldo acumulado autorizado o seu uso por meio da Lei 

Municipal nº 1492/2021 que “Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial por 

superávit apurado em balanço no valor de R$ 477.378,71 (Quatrocentos e Setenta e Sete 

Mil Trezentos e Setenta e Oito Reais e Setenta e um Centavos), indica recursos e dá outras 

providências”, para custeio das ações de enfrentamento do Covid-19. Após leitura e 

discussão foi aprovado por unanimidade de votos. Indicação nº 001/2022, apresentada 
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pelos Vereadores Álvaro Ângelo Rotini, Eider Bruno Cannini, João Paulo Pereira e 

Marcio Caprini que indica ao Executivo Municipal que avalie a possibilidade de ser 

concedido aumento no vale alimentação dos servidores do Executivo Municipal, no 

importe mínimo de cinquenta reais. Após leitura e discussão foi aprovada por 

unanimidade de votos. Indicação nº 002/2022 apresentada pelos Vereadores Álvaro 

Ângelo Rotini, Eider Bruno Cannini, João Paulo Pereira e Marcio Caprini que indica ao 

Executivo Municipal que avalie a possibilidade de ser realizado cercamento junto ao 

parque infantil localizado na Praça da Igreja Matriz. Após leitura e discussão foi aprovada 

por unanimidade de votos. 

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

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

os Vereadores Alceu Demartini, Loreci Manoel Antonio, Silvana de Ávila Fontoura 

Incerti, Aldacir Manfron, Marcio Caprini, Álvaro Ângelo Rotini, João Paulo Pereira, 

Eider Bruno Cannini e Sidnei Salette Carniel Olivoto. 

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

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

Ordinária a se realizar no dia vinte e dois de março, às dezenove horas. 

Em tempo, após o término da primeira sessão ordinária, foi constituída e instalada pela 

Presidente, a Comissão Permanente de Pareceres, que será composta pelos Vereadores 

Alceu Demartini, Aldacir Manfron, Álvaro Ângelo Rotini, Loreci Manoel Antonio e 

Silvana de Ávila Fontoura Incerti. 

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


