
ATA Nº 2350 – Sessão Ordinária – 13 de outubro de 2020. 

 

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

Sessões Vereador Zalmair João Roier – Alemão 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), 

Paulo Cesar Langaro (PDT), Valdomiro Venâncio (PSDB), Rafael Menegaz (MDB), Carlos 

Eduardo de Oliveira (PSB), Celso Fernandes de Oliveira (CIDADANIA), Gilberto Scariot (PSB) e 

Daniel Kadini (MDB), Maeli Caroline Brunetto Cerezoli (MDB). O Presidente saudou a todas as 

pessoas presentes e declarou aberta a sessão. A cópia da Ata da Sessão Ordinária anterior está com 

os Senhores Vereadores e poderá ser retificada através de requerimento escrito encaminhado à 

Mesa Diretora. Colocada em votação a ata a mesma foi aprovada por unanimidade. Expediente do 

dia: deu entrada a Indicação nº 036/2020. Ordem do dia: Em discussão Projeto de Decreto 

Legislativo nº 002/2020 que aprecia as contas municipais do Sr. Prefeito Municipal Vilmar 

Merotto: do Vice-Prefeito Marcos Davi Bacega; e Maeli Caroline Brunetto de Oliveira, relativas ao 

exercício de 2018, e dá outras providências. Colocada a palavra à disposição a mesma foi solicitada 

pelo vereador Altamir Galvão Waltrich que fez suas explanações sobre o Projeto de Decreto em 

discussão, posicionou-se favorável e solicitou o apoio dos demais vereadores. Colocada a palavra 

novamente à disposição mais nenhum vereador desejou fazer uso da mesma. Colocado em votação 

o Projeto de Decreto Legislativo nº 002/2020. Vereadores favoráveis permaneçam como estão 

contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Eram essas as matérias a serem discutidas na 

sessão ordinária de hoje. Passamos ao espaço destinado às explicações pessoais, onde cada vereador 

terá o tempo regimental de cinco minutos para expor assuntos de seu interesse. Fez uso da palavra o 

vereador: Valdomiro Venâncio. A seguir, encerra a presente sessão e convoca os vereadores para a 

próxima Sessão Ordinária no dia 19 de outubro segunda-feira, às 19 horas e 30 minutos. 

Permanecem em pauta: Indicação nº 036/2020. 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.    
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