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ATA N. 005/2022 

Aos dezoito dias do 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 004/2022. Após leitura e discussão foi aprovada por unanimidade de 

votos. Leitura do Ofício Circular nº 013/2022 do Hospital São Roque. 

Ordem do dia: Emenda Aditiva nº 002/2022, referente ao Projeto de Lei nº 004/2022. 

Após leitura e discussão foi rejeitada por unanimidade de votos. 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”. Após leitura e discussão foi rejeitado pela maioria dos vereadores, sendo 

os votos contrários dos Vereadores Silvana de Ávila Fontoura Incerti, Marcio Caprini, 

Álvaro Ângelo Rotini, João Paulo Pereira e Eider Bruno Cannini. Votaram a favor do 

Projeto os Vereadores Alceu Demartini, Loreci Manoel Antonio e Aldacir Manfron. 

Projeto de Lei nº 009/2022 que “Autoriza o Poder Executivo Municipal abrir crédito 

suplementar e dá outras providências”. Após leitura e discussão foi aprovado por 

unanimidade de votos. Requerimento de Informações nº 003/2022 que “Solicita ao 

Executivo Municipal que forneça informações complementares ao Requerimento de 

Informações nº 001/2022, acerca dos cargos em comissão atualmente existentes, 

descrevendo em qual Secretaria estão lotados, bem como as suas respectivas ocupações, 

funções, atividades exercidas e, em caso de ser dirigente/chefe de equipe/turma, a 

descrição das funções de seus chefiados.” Após leitura e discussão foi aprovado por 

unanimidade de votos. Indicação nº 005/2022, que indica ao Executivo Municipal que 

realize o reparo e manutenção da estrada municipal da Comunidade de Santa Catarina. 

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

indicações verbais, o Vereador Eider Bruno Cannini fez o uso da palavra e indicou ao 

Executivo que realize o patrolamento da estrada municipal que dá acesso a Comunidade 

de Santo Antônio e que se estende até a Comunidade do Lageadinho. Após discussão a 

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 Aldacir Manfron, Alceu Demartini, Eider Bruno Cannini, Loreci Manoel 

Antonio, Silvana de Ávila Fontoura Incerti, Marcio Caprini, Álvaro Ângelo Rotini, João 

Paulo Pereira 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 três de maio às dezenove horas. 

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


