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ATA N. 004/2022 

 

Aos cinco dias mês de abril de dois mil e vinte e dois, reuniram-se os Vereadores em 

Sessão Ordinária, 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 003/2022. Após leitura e discussão foi aprovada por unanimidade de 

votos.  

Ordem do dia: Parecer nº 001/2022 da Comissão Permanente de Pareceres, referente ao 

Projeto de Lei Complementar nº 001/2022 datado de 10 de fevereiro de 2022, que                                                                                                                                                                                                                                                                                  

“Altera Redação do Código Tributário do Município – Lei n. 46/89, de 20 de dezembro 

de 1989 e dá outras providências”, no qual ao membros da Comissão exararam parecer 

contrário ao referido projeto. Após leitura e discussão, o Parecer nº 001/2022 foi aprovado 

por unanimidade de votos. Projeto de Lei Complementar nº 001/2022 que altera a 

Redação do Código Tributário do Município – Lei n. 46/89, de 20 de dezembro de 1989 

e dá outras providências. Após leitura e discussão foi rejeitado por unanimidade de votos. 

Parecer nº 002/2022 da Comissão Permanente de Pareceres, referente ao Parecer nº 

20.992 do Tribunal de Contas do Estado, referente as contas de governo do executivo 

municipal do exercício de 2018; ao Projeto de Lei nº 004/2022 datado de 10 de março de 

2022, que                                                                                                                                                                                                                                                                                  

“Altera a redação da Lei Municipal nº 1.417/2019 de 24 de junho de 2019 e dá outras 

providências” e ao Projeto de Lei nº 008/2022, data de 17 de março de 2022 que “Autoriza 

o Poder Executivo Municipal abrir crédito suplementar por redução orçamentária e dá 

outras providências”. Os membros da Comissão decidiram, por unanimidade de votos 

exarar parecer favorável ao Parecer nº 20.992 do TCE; exarar parecer favorável, por 

quatro votos a um ao Projeto de Lei nº 004/2022 e exarar parecer favorável, por 

unanimidade de votos ao Projeto de Lei nº 008/2022. Após leitura e discussão, o Parecer 

nº 002/2022, foi aprovado por unanimidade de votos. Leitura do Parecer nº 20.992, 

referente ao Processo de Contas de Governo do Executivo Municipal de Cacique Doble, 

referente ao Exercício 2018. Projeto de Decreto Legislativo nº 002/2022, que “Dispõe 

sobre o Processo de Contas de Governo dos Administradores do Executivo Municipal de 

Cacique Doble do Exercício de 2018”. Após leitura e discussão foi aprovado por 

unanimidade de votos. Projeto de Lei nº 008/2022 de 17 de março de 2022 que “Autoriza 

o Poder Executivo Municipal abrir crédito suplementar por redução orçamentária e dá 

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

Indicação nº 003/2022, proposta pelo Vereador Loreci Manoel Antonio, indica ao 

Executivo Municipal que analise a possibilidade de efetuar a venda por Leilão público do 

ÔNIBUS Mercedes Benz/OF 1318 – ANO 1996/1996 – PLACA IFI 0870, registrado no 

patrimônio municipal sob nº 06-00044, que seria transferido em comodato para a 

Associação Comunitária Indígena Cacique Doble, inscrita no CNPJ 03.558.367/0001-13, 

localizada na Terra Indígena de Cacique Doble e destine os recursos da venda para a 

aquisição de uma serraria móvel para a Associação. Após leitura e discussão foi aprovada 
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por unanimidade de votos. Indicação nº 004/2022, proposta pelos Vereadores Álvaro 

Ângelo Rotini, Eider Bruno Cannini, João Paulo Pereira, Marcio Caprini e Sidnei Salette 

Carniel Olivoto, indica ao Executivo Municipal que realize a abertura de vala para 

enterramento da tubulação de água, bem como o cascalhamento e patrolamento da estrada 

de acesso a propriedade do Sr. Ademir Marini, na Comunidade do Caravaggio. Após 

leitura e discussão foi aprovada por unanimidade de votos. Aberto espaço para indicações 

verbais, o Ver. Álvaro Ângelo Rotini, pediu o uso da palavra e indicou que o Executivo 

Municipal realize a manutenção da estrada municipal que dá acesso aos moradores Adilo 

Bernardi, Elcio Dos Santos, Gusto Dal Moro, Adelio Dal Moro e demais proprietários de 

áreas que utilizam esta estrada. Aberta a discussão, o Vereador Eider Bruno Cannini 

também manifestou apoio a indicação formulada pelo Ver. Álvaro. Aberta a votação, a 

referida indicação verbal 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, Aldacir Manfron, Silvana de 

Ávila Fontoura Incerti, 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 dezoito de abril às dezenove horas, na segunda-feira, tendo 

em vista que no dia dezenove, terça-feira, será Feriado do Dia do Índio. 

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


