
 

 

 

 

Ata n° 2280 

  

 

Ao vigésimo primeiro dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, às 19:00 

(dezenove horas), na sala de sessões da Câmara Municipal de Vereadores, reuniram–se 

em Sessão ordinária, sob a presidência da vereadora Maria Elena Prando Trevisan, os 

senhores vereadores: Fabiano Miqueloto, Sérgio Antonio Calegari, Juventino José 

Savaris Junior, Modesto da Cas, Damiana Didomenico, Adhemar Alexandre Dondel, 

Gervesson Antonio Cadore e Nelso Antonio Dall Orsoletta. Inicialmente solicita ao Dr. 

Cassiano que faça a leitura da ata da sessão anterior, após a leitura coloca a mesma em 

discussão, e não havendo nada contra em votação, sendo aprovada por unanimidade. 

Inicialmente na Ordem do Dia há o Projeto de Lei Legislativo nº 002/2022 de autoria 

do Poder Legislativo que “Dispõe Sobre o Subsídio e a Concessão de 13º, Férias e 

Adicional de 1/3 Ao Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários do Município de Lacerdópolis-

SC, e Outras Providências. ” A presidente solicita ao secretário que faça a leitura do 

projeto, após a leitura a Presidente baixa as comissões para estudo e assinatura, ao retornar 

coloca o mesmo em discussão, iniciada pelo Vereador Modesto da Cas, qual questiona 

sobre como funcionará o referido adicional, devido que já houve adicional no corrente 

ano, situação que também irá gerar gastos excessivos, na vez, o Vereador Juventino 

solicita vista do projeto, para que ao decorrer da semana consiga estudar o mesmo 

juntamente com seus colegas, mas se posiciona favorável ao mesmo, assim a Presidente 

defere o pedido de Vista do Projeto Legislativo 02/2022. Dando sequência na Ordem do 

Dia temos a Indicação nº 014/2022 de autoria da Vereadora Maria Elena, para que “Para 

que o Executivo Municipal através da Secretaria Competente providencie a pintura e 

sinalização de faixas de pedestre com sua respectiva sinalização nas estradas rurais 

asfaltadas do Município.” A presidente solicita ao secretário que faça a leitura da 

indicação, após a leitura passa a fazer a defesa da mesma, comenta que houve sua procura 

de algumas famílias, que relatam a alta velocidade dos veículos nas estradas asfaltadas 

do interior, se tornando perigoso aos moradores. A Presidente coloca a indicação em 

discussão e não havendo nada contra é colocada em votação sendo aprovada por 

unanimidade. Não havendo mais nada na Ordem do Dia é passada a palavra livre, onde 

não houve nenhuma manifestação. Por fim a Presidente comenta sobre o novo trator 

adquirido pelo Município no valor de duzentos mil reais, e também um caminhão de 

duzentos e cinquenta mil, quais serão de grande valia a todos os cidadãos, também a verba 

de duzentos e cinquenta mil destinado ao asfalto de São Pedro, e mais duzentos e 

cinquenta mil do Dep. Maldaner destinado a saúde, agradece a Coolacer pelo convite 

destinados a todos os Vereadores e convida a todos a participarem da festa de São João 

promovida pela AMA de Capinzal, que será no calçadão de Capinzal no dia 24 de junho, 

das 08:00 horas ás 18:00 horas. Convoca todos para a próxima sessão que será no dia 

28/06/2022 as 19:00 horas. Nada mais havendo a tratar a Presidente mandou que se 

lavrasse a presente ata que uma vez aprovada vai pelos presentes assinada.  
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