
ATA Nº 2332 – Sessão Ordinária – 11 de maio de 2020. 

Aos onze dias do mês maio de dois mil e vinte, às dezenove horas e trinta minutos, na sala de 

Sessões Tancredo de Almeida Neves, localizada nas dependências da Câmara Municipal de 

Vereadores de Tapejara, na Rua Coronel Gervásio nº 500, estiveram reunidos em Sessão Ordinária, 

os Vereadores que compõem o Poder Legislativo, sob a Presidência do Vereador Volmir Oreste 

Danelli (MDB), estavam presentes ainda os vereadores: Altamir Galvão Waltrich (MDB), Daniel 

Kadini (MDB), Paulo Cesar Langaro (PDT), Gilberto Scariot (PSB), Valdomiro Venâncio (PSDB), 

Diego de Oliveira (PSDB), Carlos Eduardo de Oliveira (PSB), Celso Fernandes de Oliveira 

(Cidadania), Rodinei Bruel (PDT) e Maeli Caroline Brunetto Cerezoli (MDB). O Presidente saudou 

a todos e declarou aberta a sessão. Após colocou em votação a ata da Sessão Ordinária anterior. 

Vereadores favoráveis permaneçam como estão contrários se manifestem. Aprovada por 

unanimidade. O presidente solicitou que o secretário realizasse a leitura da matéria com entrada na 

sessão ordinária de hoje. Projeto de Lei do Executivo nº 030/2020. Requerimentos para Moções de 

Pesar para familiares de Fany Teresinha Teixeira, Rita Luza Marcon e Adenilso Aimi. Em 

discussão a Indicação nº 016/2020 de autoria do Vereador Carlos Eduardo de Oliveira com o apoio 

do Vereador Gilberto Scariot da Bancada do PSB e dos vereadores Alceu Dalzotto e Paulo Langaro 

da bancada trabalhista, no uso de suas legais e regimentais atribuições, sugerem que o Poder 

Executivo Municipal, avalie a possibilidade de executar o alargamento da ponte principal que dá 

acesso aos moradores da comunidade de Vila Campos ligando a Comunidade em direção à 

Coopervita e vice-versa, desta forma atendendo uma reivindicação antiga da comunidade. Colocada 

a palavra à disposição a palavra foi solicitada pelo vereador autor da indicação Carlos Eduardo de 

Oliveira que explanou sobre a indicação de sua autoria e solicitou o apoio dos demais vereadores. 

Colocada a palavra à disposição a mesma foi solicitada pelo vereador Paulo Cesar Langaro que fez 

suas explanações sobre o projeto em discussão e posicionou-se favorável ao mesmo. Colocada a 

palavra à disposição a mesma foi solicitada pelo vereador Altamir Galvão Waltrich que fez suas 

explanações sobre a indicação em discussão e posicionou-se favorável à mesma. Colocada a palavra 

novamente à disposição a mesma foi solicitada pelo vereador Valdomiro Venâncio que fez suas 

explanações sobre a indicação em discussão e posicionou-se favorável a mesma. Colocada a palavra 

à disposição a mesma foi solicitada pelo vereador Diego de Oliveira que fez suas explanações sobre 

a indicação e posicionou-se favorável à mesma. Colocada a palavra novamente à disposição mais 



nenhum vereador desejou fazer uso da mesma. Colocada em votação a Indicação nº 016/2020 

vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Aprovada por 

unanimidade. Em discussão a Indicação nº 017/2020 de autoria do Vereador Paulo Langaro, com o 

apoio dos vereadores Alceu Dalzotto da bancada trabalhista, vereadores Eduardo de Oliveira e 

Gilberto Scariot da Bancada do PSB, no uso de suas legais e regimentais atribuições, vem perante 

Vossa Excelência e seus nobres pares, sugerir que o Poder Executivo Municipal, avalie 

urgentemente a possibilidade real e justa de conceder aos servidores da área da saúde que atuam 

diretamente no combate ao foco da doença “Corona vírus” o pagamento de adicional de 

insalubridade, atualmente não regulamentado em Lei municipal, mas que é de direito de todos que 

trabalham em serviços insalubres, em especial das pessoas que atuam no combate de doenças, 

colocando em risco suas vidas diariamente quando estão expostas a esse risco. Colocada a palavra à 

disposição a mesma foi solicitada pelo vereador autor da indicação Paulo Cesar Langaro que fez 

suas explanações e solicitou o apoio dos demais vereadores. Colocada a palavra à disposição a 

mesma foi solicitada pelo vereador Carlos Eduardo de Oliveira que fez suas explanações e 

posicionou-se favorável à mesma. Colocada a palavra à disposição mais nenhum vereador desejou 

fazer uso da mesma. Colocada em votação a e indicação nº 017/2020 vereadores favoráveis 

permaneçam como estão, contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade. Eram essas as 

matérias a serem discutidas e votadas nesta sessão ordinária. Passamos ao espaço destinado às 

Explicações Pessoais, onde cada vereador terá o tempo regimental de cinco minutos para expor 

assuntos de seu interesse. Fizeram uso da palavra os Vereadores: Diego de Oliveira, Gilberto 

Scariot, Maeli Caroline Brunetto Cerezoli, Paulo Cesar Langaro, Valdomiro Venâncio Altamir 

Galvão Waltrich e Volmir Oreste Danelli. Permanece em pauta: Indicação nº 018/2020 e Projeto de 

Lei do Executivo nº 030/2020. A seguir, encerra a presente sessão e convoca os vereadores para a 

próxima Sessão Ordinária no dia dezoito de maio de dois mil e vinte, às dezenove horas e trinta 

minutos, na Sala de Sessões Tancredo de Almeida Neves. De acordo com a Resolução nº 006/07 

consta nos arquivos da Câmara a gravação da Sessão em áudio. Nada mais a constar, encerro a 

presente Ata.    

 

Volmir Danelli                     Altamir Galvão Waltrich 

                          Presidente                 1º Secretário 


