
 

 

 

 

 

 

 

Ata n° 2281 

  

 

Ao vigésimo nono 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 Executivo que ““Projeto De Lei Legislativo Nº 02 De 21 De Junho De 2022, 

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. ” que encontrava-se em vistas solicitadas pelo Vereador Juventino e hoje 

retorna para discussão e votação. Dispensada a leitura integral do projeto, pois já realizada 

na sessão anterior, salvo pedido em sentido diverso. Como o Projeto já possui o parecer 

das comissões, e não havendo solicitação para integral leitura é colocado em discussão. 

Iniciada pelo vereador Modesto que comenta sobre o mesmo, justificando-se contrário 

pois tal projeto traz gastos excessivos ao Município, gastos que não haviam, e ao longo 

do tempo o gasto vai aumentando, assim como o mesmo é agricultor e também não possui 

décimo terceiro acredita que não é necessário aos secretários tal benefício, tendo em vista 

também que nunca receberam. Não havendo mais discussões, a Presidente coloca o 

mesmo em votação, sendo aprovado pela maioria. Seguindo a ordem do dia há o Projeto 

de Lei Ordinária nº 023/2022 de autoria do Poder Executivo que “Dispõe sobre 

alterações na Lei Ordinária nº 2.298 de 30 de março de 2022 e outras providências. ” A 

presidente solicita ao secretário que faça a leitura do projeto, após a leitura baixa as 

comissões para estudo e assinatura, ao retornar coloca o mesmo em discussão, e não 

havendo nada contra em votação, sendo aprovado por unanimidade. Não havendo mais 

nada na Ordem do Dia é passada a palavra livre, iniciada pelo Vereador Sérgio Calegari, 

qual inicia cumprimentando a Presidente e demais colegas presentes, comenta sobre o 

voto contrário do Vereador Modesto, qual acredita ser um equívoco, onde nas discussões 

passada se apresentava favorável, e agora na votação se apresenta contrário, justifica que 

o tal projeto não é visando um aumento, mas sim um direito que eles têm, mas estão todos 

esses anos sem receber, fala sobre a votação para aumento do salários dos vereadores, 

onde juntamente com outros colegas votaram contra, devido a baixa carga horária, mas 

os secretários como trabalham com uma carga horária muito maior, nada mais justo que 



recebam seus direitos, fala sobre a agricultura, onde é possível intervalos de descanso, já 

os secretários estão diariamente disponíveis a atender a população, assim devem receber 

devidamente seus direitos, por fim comenta que respeita o voto contrário do Vereador 

Modesto. A Vereadora Damiana Didomenico, inicia cumprimentando a Presidente e 

demais colegas Vereadores, comenta que houveram diversos questionamentos da 

população a respeito de tal projeto, e ao explicar a população tomou conta que o mesmo 

de trata dos direitos que até o momento não estavam sendo entregues, por isso a 

importância de aprovar o mesmo, comenta que a semana foi tensa a respeito dos 

questionamentos e o posicionamento de todos, parabeniza a administração pois com as 

grandes chuvas que houveram em dias anteriores não tiveram grandes alagamentos na 

cidade, exceto na rua da gruta que ainda apresenta problemas, mas no geral os problemas 

foram resolvidos de ótima maneira. O Vereador Modesto da Cas, qual inicia 

cumprimentando a Presidente e demais colegas Vereadores, justifica novamente seu voto, 

qual em momento algum se posicionou favorável, mas ainda acredita que o valor é 

enorme para tal reajuste, e toda vez que for contrário a algum projeto vai votar contra, 

fala sobre um novo distribuidor líquido que está encaminhado para nosso Município, 

como afirma o Sr. Secretário Edgar confirma a informação, porém o modelo ainda não 

está certo. O Vereador Juventino Savaris, inicia cumprimentando a Presidente e demais 

colegas Vereadores, fala sobre o porquê que pediu vistas do projeto, já que o mesmo desce 

nesta Casa cinco horas da tarde, por isso é necessário segurar, não para atrapalhar, mas 

sim para estudar melhor o mesmo, julga o mesmo correto, por isso votou favorável a um 

direito dos trabalhadores, solicita a administração que olhe também para outros pedidos, 

como as taxas de alvará que até agora o Município não se adequou, onde duzentos e 

noventa de baixo riscos estão isentos por lei, mas não somente tal pedido, chama a atenção 

de outro, qual já foi indicação nesta casa, sobre o corre mão das escadarias do bairro 

Aparecida, ao questionar teve resposta que a administração estava aguardando a calçada 

ficar pronta até o Cemitério, mas até o momento não houve sucesso, o mesmo corre mão 

já foi adquirido, só falta que algum funcionário vá até o local e instale, questiona 

novamente o porque não é instalado, se é algum motivo particular com o mesmo ou algo 

assim, sobre o projeto votado anteriormente, comente que foi realizado por pressão de 

secretários que ameaçam deixar o cargo, assim como vereadores que antes de eleitos 

queriam cargo na prefeitura, e após a eleição vinha o abandono do cargo de vereador para 

ocupar somente o cargo da Prefeitura, pede novamente que a administração atenda os 

demais pedidos, para que não ocorra situações de quando o vereador ir conversar com a 

vice-prefeita saia batendo portas como já aconteceu. O Vereador Gervesson Cadore, 

inicia cumprimentando a Presidente e demais colegas Vereadores, fala sobre a indicação 

do corre mão, qual a princípio é para sair juntamente com o término da calçada e demais 

acabamentos, deixa mais duas cobranças, sendo a primeira a respeito das calçadas no 

centro, onde a maioria das calhas desaguam nas calçadas, molhando totalmente os pés 

dos pedestres que transitam, solicita também que seja lavado a calçada que se encontra 

em frente ao antigo posto do Pópo, qual está coberta de limo e se torna perigoso em dias 

úmidos. O Vereador Nelso Dall’Orsoletta, inicia cumprimentando a Presidente e demais 

colegas Vereadores, comenta seu voto favorável ao projeto, qual os direitos são devidos 

a esses profissionais, que passaram anos sem receber, nada mais justo que recebam pois 



são trabalhadores assim como quaisquer outros, fala também sobre a recuperação da 

estrada próxima aos aviários do Oscar D’Agostini, onde há uma grande movimentação 

de veículos, e agora com a devida revitalização se encontra em bom estado, fala também 

sobre as lixeiras, qual houve até indicações nesta Casa, e ao conversar com engenheiros 

responsáveis pelos alvarás de sua empresa, teve a notícia, que os coletadores de lixo não 

podem mais trabalhar da forma que faziam, que seria quase entrando dentro do tambor 

para recolher o lixo, por isso o Município deve se adequar e estudar para futuramente 

adquirir as grandes lixeiras como vemos nas cidades vizinhas, onde o caminhão para e 

faz a coleta sem gerar riscos aos funcionários. O Vereador Fabiano Miqueloto, inicia 

cumprimentando a Presidente e demais colegas Vereadores, comenta seu apoio ao projeto 

referente ao décimo terceiro, qual agradece dessa forma os funcionários por nunca 

recorrerem a justiça por seus direitos, quais como exemplo da agricultura, em dias de 

silagem fazem horários inacreditáveis de serviço para atender toda a população, assim 

com as cargas horárias pesadas nada mais justo que férias e décimo assim como qualquer 

outro trabalhador. Por fim a Presidente comenta sobre a importância de conceder férias a 

todos os funcionários, tempo qual se renova as energias, por isso deve-se valorizar todos 

que trabalham um ano, folgar um mês conforme seu mérito e lei, cita o ofício que trata 

sobre “a recomendação número 14/2022 oriundo da 1ª Promotoria de Justiça da 

Comarca de Capinzal, que recomenda a análise das contas do prefeito referente ao ano 

de 2015, pela ausência de registro de envio do julgamento ao Tribunal de Contas de 

Santa Catarina por esta casa legislativa, informo que a documentação pertinente 

referente à prestação de contas do prefeito de Lacerdópolis referente ao exercício de 

2015 encontra-se disponível junto à secretaria pelo prazo de 15 (quinze) dias, para 

análise e estudo por qualquer vereador ou cidadão interessado, podendo ser prorrogado 

por igual prazo mediante pedido escrito e fundamentado, sendo que, após o 

encerramento do referido prazo, as contas serão submetidas à apreciação pelo plenário, 

conforme trâmite regimental.”, fala sobre o início da pavimentação asfáltica na linha São 

Carlos, qual será ótimo a todos os moradores, reforça sua indicação passada onde solicitou 

faixa de pedestres, por isso é importante agora com mais um asfalto novo deve-se andar 

nos limites de velocidade, evitando qualquer tipo de sinistro com animais, pessoas ou 

veículos. Convoca todos para a próxima sessão que será no dia 05/07/2022 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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