
Ata nº 001/2021 

 

Ata da Primeira Sessão Solene de Instalação da Câmara Municipal de Dionísio 

Cerqueira, Estado de Santa Catarina, realizada em primeiro de janeiro de dois 

mil e vinte e um, nesta cidade de Dionísio Cerqueira, no Grêmio Aéreo 

Esportivo Independente, às nove horas, sob a Presidência do Vereador mais 

idoso dentre os presentes, o senhor Valentim Borges da Silva, os vereadores 

eleitos, reuniram-se em Sessão Solene com a seguinte Ordem do Dia: 

Compromisso, Posse, Instalação da Legislatura e Eleição da Mesa Diretora 

desta Casa Legislativa. Estiveram presentes os representantes dos Partidos 

Coligados MDB, PL,DEM, PDT e PSD, a senhora Salete Gnoatto, Ex-prefeita 

de Dionísio Cerqueira, representantes da imprensa falada e escrita, 

funcionários públicos municipais e demais pessoas da sociedade. Antes de 

iniciar os trabalhos de instalação, foi pedido a todos os presentes para, em 

posição de respeito, ouvirem o Hino Nacional Brasileiro, após procedeu-se a 

realização da solenidade de Instalação da Câmara Municipal de Dionísio 

Cerqueira, em conformidade com a Lei Orgânica Municipal e Regimento 

Interno desta Casa Legislativa. Pelo livro de comparecimento, verificou-se a 

presença dos Senhores Vereadores: Valdecir Schmeier, Luiz Fernando Zabot 

de Mello, Alex Severia do Nascimento, Joelso Vicente Domingues de Lima, 

Claudiomiro Pavan, Diego Luiz Poletto, Ederson Dirlei Schenkel e Marilene de 

Mello Chitolina. No Ato de Posse, o Senhor Presidente em exercício dispensa a 

apresentação dos Diplomas e das Declarações de Bens, os quais deverão ser 

apresentados posteriormente na Câmara Municipal, e profere a expressão 

regimental “Sob a proteção de Deus e na defesa da liberdade, da igualdade 

e da justiça, declaro aberta a presente sessão solene” e em seguida 

solicitou ao senhor Jorge Scheneider, Pastor da Igreja Evangelica 

Quadrangular,que fizesse a leitura de um texto bíblico, sendo que todos 

ouviram com respeito. Após, o Senhor Presidente em exercício pediu a todos 

os vereadores eleitos para que fizessem o compromisso de posse, em pé, e 



proferiu o seguinte compromisso: “Prometo cumprir a Constituição 

Federal,a Constituição Estadual e a Lei Orgânica Municipal, observar as 

leis, desempenhar honrada e patrioticamente o mandato que me foi 

confiado e trabalhar pelo Progresso do Município de Dionísio Cerqueira e 

pelo bem estar do Povo”. Feita a chamada nominal, cada vereador, ainda em 

pé, declarou: “Assim eu prometo”. Ainda sob a Presidência do Vereador 

Valentim Borges da Silva, vereador mais idoso, foram declarados empossados 

os vereadores eleitos, para o período de dois mil e vinte e um a dois mil e vinte 

e quatro, momento em que todos assinaram a Ata de Termo de Compromisso 

e Posse. Após, o Presidente em exercício suspende a sessão a fim de ser 

procedida a eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal. Ministradas as 

instruções necessárias, o Senhor Presidente, determinou o início dos trabalhos 

da eleição, passando a convidar os Senhores Vereadores a votar em 

conformidade com a Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno. Assim, teve 

início a votação, sendo que cada vereador foi chamado de forma nominal para 

votar. Terminada a votação e feita a apuração, ao Senhor Presidente declara o 

resultado, que foi o seguinte: para Presidente da Câmara Municipal, com o 

total de sete votos, ficou o Vereador Joelso Vicente Domingues de Lima, 

para Vice-Presidente, com o total de sete votos, o Vereador Claudiomiro 

Pavan, para Primeiro Secretário, com o total de sete votos, o Vereador 

Valdecir Schmeier e para Segundo Secretário, com o total de sete votos, o 

Vereador Diego Luiz Poletto. Em seguida os eleitos para a Mesa Diretora 

biênio dois mil e vinte um/dois mil e vinte dois, pela ordem foram empossados. 

Após, o Presidente eleito Vereador Joelso Vicente Domingues de Lima 

declarou instalada a Câmara Municipal de Vereadores de Dionísio Cerqueira 

para a Legislatura de primeiro de janeiro de dois mil e vinte um a trinta e um de 

dezembro de dois mil e vinte quatro, perfazendo quatro anos de mandato, 

como prevê a Lei Orgânica Municipal, declarou encerrada a Sessão Solene de 

Posse da Câmara Municipal de Vereadores de Dionísio Cerqueira, e convidou 

os senhores vereadores para a Segunda Sessão Solene da Câmara 



Municipal,às dez horas, com o fim especial de dar Posse ao Prefeito e Vice-

Prefeita eleitos em quinze de novembro de dois mil e vinte. Nada mais havendo 

a registrar, para constar, eu, Márcia Marangon, Contadora da Casa, secretariei 

esta sessão, redigi e lavrei a presente ata, a qual, depois de lida e aprovada, 

vai devidamente assinada pelo Senhor Presidente e Vereadores presentes. 



 

ATA 002/2021 

Ata da Segunda Sessão Solene da Câmara Municipal de Dionísio Cerqueira, 

Estado de Santa Catarina, realizada em primeiro de janeiro de dois mil e vinte e 

um, nesta cidade de Dionísio Cerqueira, no Grêmio Aéreo Esportivo 

Independente, às dez horas e trinta minutos, sob a Presidência do Vereador 

Joelso Vicente Domingues de Lima e com a presença dos Senhores 

Vereadores: Valdecir Schmeier, Luiz Fernando Zabot de Mello, Alex Severia do 

Nascimento, Valentim Borges da Silva, Claudiomiro Pavan, Diego Luiz Poletto, 

Ederson Dirlei Schenkel e Marilene de Mello Chitolina.Com a presença de 

todos os Senhores Vereadores, o Senhor Presidente profere a expressão 

regimental: “Sob a Proteção de Deus e na Defesa da Liberdade, da 

Igualdade e da Justiça, declaro aberta a Segunda Sessão Solene”, 

explicando que a mesma foi convocada para o fim de dar posse ao Senhor 

Thyago Wanderlan Gnoatto Gonçalves e à Senhora Bianca Moreira Maran 

Bertamoni, respectivamente, Prefeito e Vice-prefeita deste Município. Uma vez 

dispensada a apresentação dos Diplomas expedidos pela Justiça Eleitoral e 

das Declarações de Bens do Prefeito e da Vice-prefeita pelo Presidente em 

exercício na Primeira Sessão Solene, o Senhor Vereador Valentim Borges da 

Silva, documentos que seriam apresentados posteriormente na Prefeitura 

Municipal, o Senhor Presidente convidou o Senhor Prefeito e a Senhora Vice-

prefeita a prestarem o seguinte compromisso: “Prometo cumprir a 

Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica Municipal, 

observar as Leis, desempenhar honrada e patrioticamente o mandato que 

me foi confiadoe trabalhar pelo Progresso do Município de Dionísio 

Cerqueira e pelo bem estar de seu povo”. Prestado, de pé, o Compromisso 

acima pelo Senhor Thyago Wanderlan Gnoatto Gonçalves e a Senhora Bianca 

Moreira Maran Betamoni, o Senhor Presidente, em seguida, convidou o 

Prefeito e a Vice-prefeita a assinarem o Termo de Compromisso e Posse, que 

o fizeram e em sequência os declarou empossados nos cargos de Prefeito e 



Vice-Prefeita deste Município. Neste momento, ouve-se uma salva de palmas. 

O Senhor Presidente declarou encerrada a Sessão. Nada mais havendo a 

registrar, para constar, eu Márcia Marangon, Contadora da Casa, secretariei 

esta sessão, redigi e lavrei a presente ata, a qual, depois de lida e aprovada, foi 

devidamente assinada pelo Senhor Presidente e Vereadores presentes. 



 

ATA nº 003/2021 

Ata da Primeira Sessão Ordinária do ano de dois mil e vintee um da Décima Sétima Legislatura 

da Câmara Municipal de Dionísio Cerqueira, Estado de Santa Catarina, realizada em dezoito 

defevereiroàs dezoito horas no Plenário “Vereadora Joana Maria Hart”. Sob a presidência do 

Vereador JOELSO VICENTE DOMINGUES DE LIMA, que convidou oSegundo Secretário da 

Mesa Diretora, o VereadorDIEGO LUIS POLETTO, para fazer a chamada dos senhores edis, o 

qual a fez e verificou-se a presença dos demais senhores vereadores:ALEX SEVERIA DO 

NASCIMENTO, EDERSON DIRLEI SCHENKEL, LUIZ FERNANDO ZABOT DE MELLO, 

CLAUDIOMIRO PAVAN, VALENTIM BORGES DA SILVA e MARILENE DE MELLO 

CHITOLINA. Registrou-se a ausência do Vereador VALDECIR SCHMEIER. A seguir, o Senhor 

Presidente declarou aberta a presente sessão. As atas das 1ª e 2ª Sessões Solenes do ano de 

ano de dois mil e vinte e um, bem como as atas das 1ª e 2ª Sessões Extraordinárias deste 

mesmo ano, depois de lidas, foram aprovadassem restrições. Não havendoExpediente do Dia, 

passou-se à Ordem do Dia: VETO A PROJETOS DE LEI: Veto ao Projeto de Lei nº 

030/2020: posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade.INDICAÇÕES E 

REQUERIMENTOS: Indicações nº 001, 002 e 003/2021: postas em discussão e votação, 

foram aprovados por unanimidade. MOÇÕES: Moção nº 001/2021: posta em discussão e 

votação, foi aprovada por unanimidade. A seguir,foi dada a palavra livre aos senhores edis 

inscritos anteriormente. O VEREADOR DIEGOcomentou sobre a questão da Covid-19. A 

VEREADORA MARILENEcomentou sobre o início desta legislatura e de suas expectativas 

quanto aos trabalhos que serão realizados nesta Casa. O VEREADOR CLAUDIOMIRO 

comentou sobre a questão da manutenção das estradas do município.O VEREADOR 

EDERSONcomentou sobre suas expectativas quanto ao seu mandato e os desafios a serem 

enfrentados, como a questão da Covid-19, dentre outros. O VEREADOR LUIZ 

FERNANDOcomentou sobre a questão do enfrentamento ao coronavírus e as suas 

consequências em diversas áreas, sobrea questão da manutençãodas estradas e sobre a 

chegada de lâmpadas de LED para o município.O VEREADOR VALENTIMcomentou sobre 

seu retorno como vereador a esta Casa e sobre as dificuldades deste momento de 

enfrentamento ao coronavírus.O VEREADOR ALEXcomentou a fala do Vereador 

Claudiomiroreferente a cobranças anteriores quanto à necessidade de melhoria do trabalho de 

manutenção das estradas, sobre seu encontro com o Deputado Fabiano da Luz, sobre a 

questão da Covid-19 e do Decreto Municipal para o seu enfrentamento.O VEREADOR 

JOELSOagradeceu pelo seu terceiro mandato e por estar ocupando a cadeira de Presidente 

desta Casa.Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a sessão e 

convidou para a próxima Sessão Ordinária em vinte e cinco de fevereiroàs dezoito horas. 



Cópia da sessão na íntegra disponível na secretaria da Casa.



 

ATA nº 004/2021 

Ata da Segunda Sessão Ordinária do ano de dois mil e vintee um da Décima Sétima 

Legislatura da Câmara Municipal de Dionísio Cerqueira, Estado de Santa Catarina, realizada 

em vinte e cinco defevereiro às dezoito horas no Plenário “Vereadora Joana Maria Hart”. Sob a 

presidência do Vereador JOELSO VICENTE DOMINGUES DE LIMA, que convidou oPrimeiro 

Secretário da Mesa Diretora, o VereadorVALDECIR SCHMEIER, para fazer a chamada dos 

senhores edis, o qual a fez e verificou-se a presença dos demais senhores vereadores:ALEX 

SEVERIA DO NASCIMENTO, EDERSON DIRLEI SCHENKEL, LUIZ FERNANDO ZABOT DE 

MELLO, CLAUDIOMIRO PAVAN, DIEGO LUIS POLETTO,VALENTIM BORGES DA SILVA e 

MARILENE DE MELLO CHITOLINA. A seguir, o Senhor Presidente declarou aberta a presente 

sessão. A ata 1ª SessãoOrdinária de dois mil e vinte e um, depois de lida, foi aprovada sem 

restrições. Não havendo Expediente do Dia, passou-se à Ordem do Dia: INDICAÇÕES E 

REQUERIMENTOS: Indicações nº 004, 007, 009, 010, 011 e 012/2021: postas em discussão 

e votação, foram aprovados por unanimidade. Requerimentos nº 006 e 008/2021: postos em 

discussão e votação, foram aprovados por unanimidade. MOÇÕES: Moções nº 002, 003 e 

004/2021: postas em discussão e votação, foram aprovadas por unanimidade. A seguir, foi 

dada a palavra livre aos senhores edis inscritos anteriormente.O VEREADOR VALENTIM 

comentou sobre sua felicidade em trabalhar com todos os vereadores em prol da população, 

lamentou o fato de, devido à pandemia, as sessões terem de ser realizadas a portas fechadas 

e desejou que em breve todos possam voltar a participar.O VEREADOR DIEGOcomentou 

sobre a visita do assessor do Deputado Rodrigo Minotto, fazendo um breve relato. A 

VEREADORA MARILENE comentou sobre a decisão do Executivo Municipal de adiar o início 

das aulas presenciais. O VEREADOR CLAUDIOMIRO comentou sobre a questão da Covid-19 

e da necessidade da população tomar os cuidados para conter sua disseminação, sobre a 

questão da produção de milho, que vem sofrendo o ataque da praga “cigarrinha do milho”, bem 

como de suas consequências.O VEREADOR ALEX repudiou a reunião dos prefeitos da 

AMEOSC, na qual foi aprovado o retorno das aulas presenciais.O VEREADOR LUIZ 

FERNANDO comentou sobre os dados referentes aos leitos destinados para o tratamento da 

Covid-19, sobre as taxas de ocupação desses leitos e sobre a live do MDB que seria realizada 

no dia seguinte.O VEREADOR EDERSONcomentou sobre suas ações enquanto vereador, 

como o contato que vem realizando, assim como o acompanhamento dos trabalhos, com as 

Secretarias de Saúde, de Assistência Social, de Educação e de Agricultura e Obras. O 

VEREADOR VALDECIR agradeceuas palavras de apoio dos vereadores durante o período 

que foi acometido pela Covid-19, comentou sobre atitudes inadequadas da população diante 

do decreto para conter sua disseminação e solicitou às autoridades que atuem na 



fiscalização.O VEREADOR JOELSO agradeceu à equipe do Hospital Municipal pela 

assistência prestada a sua mãe e a toda a população, bem como ao Secretário de Saúde e sua 

equipe pelo trabalho no enfrentamento da Covid-19.Nada mais havendo a tratar, o Senhor 

Presidente declarou encerrada a sessão e convidou para a próxima Sessão Ordinária em 

quatro de marçoàs dezoito horas. Cópia da sessão na íntegra disponível na secretaria da 

Casa. 



 

ATA nº 005/2021 

Ata da Terceira Sessão Ordinária do ano de dois mil e vintee um da Décima Sétima Legislatura 

da Câmara Municipal de Dionísio Cerqueira, Estado de Santa Catarina, realizada em quatro 

demarço às dezoito horas no Plenário “Vereadora Joana Maria Hart”. Sob a presidência do 

Vereador JOELSO VICENTE DOMINGUES DE LIMA, que convidou oPrimeiro Secretário da 

Mesa Diretora, o VereadorVALDECIR SCHMEIER, para fazer a chamada dos senhores edis, o 

qual a fez e verificou-se a presença dos demais senhores vereadores:ALEX SEVERIA DO 

NASCIMENTO, EDERSON DIRLEI SCHENKEL, LUIZ FERNANDO ZABOT DE MELLO, 

CLAUDIOMIRO PAVAN, DIEGO LUIS POLETTO, VALENTIM BORGES DA SILVA e 

MARILENE DE MELLO CHITOLINA. A seguir, o Senhor Presidente declarou aberta a presente 

sessão. A ata 2ª Sessão Ordinária de dois mil e vinte e um, depois de lida, foi aprovada sem 

restrições. Não havendo Expediente do Dia, passou-se à Ordem do Dia: PROJETOS DE LEI 

EM PRIMEIRA VOTAÇÃO: Projetos de Lei nº 008 e 009/2021: postos em discussão e 

votação, foram aprovados por unanimidade.INDICAÇÕES E REQUERIMENTOS: Indicação nº 

017/2021: posta em discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Requerimentos nº 

013, 015 e 016/2021: postos em discussão e votação, foram aprovados por unanimidade. 

MOÇÕES: Moção nº 006/2021: posta em discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. 

A seguir, foi dada a palavra livre aos senhores edis inscritos anteriormente.O VEREADOR 

EDERSONreforçou a necessidade de a população respeitar os decretos de enfrentamento da 

Covid-19 a fim de evitar a sua disseminação. O VEREADOR JOELSO solicitou oração para os 

doentes de Covid-19 e para que Deus possa confortar o senhor Márcio e sua família, que 

perderam dois familiares em um acidente automobilístico. Os demais vereadores dispensaram 

o uso da palavra.Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a 

sessão e convidou para a próxima Sessão Ordinária em onze de marçoàs dezoito horas. Cópia 

da sessão na íntegra disponível na secretaria da Casa. 



 

ATA nº 006/2021 

Ata da Quarta Sessão Ordinária do ano de dois mil e vintee um da Décima Sétima Legislatura 

da Câmara Municipal de Dionísio Cerqueira, Estado de Santa Catarina, realizada em onze 

demarço às dezoito horas no Plenário “Vereadora Joana Maria Hart”. Sob a presidência do 

Vereador JOELSO VICENTE DOMINGUES DE LIMA, que convidou oPrimeiro Secretário da 

Mesa Diretora, o VereadorVALDECIR SCHMEIER, para fazer a chamada dos senhores edis, o 

qual a fez e verificou-se a presença dos demais senhores vereadores:ALEX SEVERIA DO 

NASCIMENTO, EDERSON DIRLEI SCHENKEL, LUIZ FERNANDO ZABOT DE MELLO, 

CLAUDIOMIRO PAVAN, DIEGO LUIS POLETTO e VALENTIM BORGES DA SILVA. 

Registrou-se a ausência da Vereadora MARILENE DE MELLO CHITOLINA. A seguir, o 

Senhor Presidente declarou aberta a presente sessão. A ata3ª Sessão Ordinária de dois mil e 

vinte e um, depois de lida, foi aprovada sem restrições. NoExpediente do Dia, consta: 

Requerimento da ALESC parabenizando o município pelo seu aniversário de emancipação. 

Com fim do Expediente do Dia, passou-se à Ordem do Dia:PROJETOS DE LEI EM 

SEGUNDA VOTAÇÃO: Projetos de Lei nº 008 e 009/2021: postos em discussão e votação, 

foram aprovados por unanimidade dos presentes. EMENDA A PROJETOS DE LEI: Emenda 

ao Projeto de Lei nº 007/2021: posta em discussão e votação, foi aprovada por unanimidade 

dos presentes.PROJETOS DE LEI EM PRIMEIRA VOTAÇÃO: Projeto de Lei nº 007/2021: 

posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidadedos presentes.INDICAÇÕES E 

REQUERIMENTOS: Indicações nº 018, 019 e 020/2021: postas em discussão e 

votação,foram aprovadas por unanimidadedos presentes.A seguir, foi dada a palavra livre aos 

senhores edis inscritos anteriormente.O VEREADOR EDERSONcomentou sobre o Projeto de 

Lei nº 007/2021 que foi aprovado em primeira votação, parabenizou a população pelo 

aniversário de emancipação de Dionísio Cerqueira e fez um breve relato sobre as expectativas 

de crescimento e desenvolvimento do município.O VEREADOR CLAUDIOMIRO comentou 

sobre a questão da Covid-19, pontuando que conversou com deputados a respeito das 

restrições impostas pelos decretos assinados pelo governador; sobre o fato de, após sua fala 

na primeira sessão, ter havido melhora na qualidade do serviço de manutenção das estradas 

do município; e sobre o fato de que a Secretaria de Educação, a qual é comandada pelo seu 

partido, o PL, irá colocar à disposição dos alunos de primeira a quinta série um sistema 

diferente de ensino, fazendo um breve relato neste sentido. O VEREADOR LUIZ FERNANDO 

comentou sobre o retorno às aulas no sistema híbrido, bem como sobre o fato de o Executivo 

Municipal estar verificando a possibilidade de colocar os professores como grupo prioritário 

para receber a vacina contra a Covid-19.O VEREADOR ALEX parabenizou as mulheres pelo 

seu dia e o município pelo seu aniversário de emancipação; comentou sobre a repercussão da 



anulação da condenação do Ex-presidente Lula, fazendo um breve relato neste sentido.O 

VEREADOR VALENTIM elogiou a forma como o Presidente desta Casa vem conduzindo os 

trabalhos desta Casa e sobre a o momento difícil que o mundo está passando, com muitos 

falecendo em decorrência da Covid-19.O VEREADOR JOELSO agradeceu as palavras do 

Vereador Valentin, fazendo um breve relato de como vem conduzindo os trabalhos da Casa e 

da questão dos impactos da pandemia de Covid-19. Os demais vereadores dispensaram o uso 

da palavra.Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a sessão e 

convidou para a próxima Sessão Ordinária em dezoito de marçoàs dezoito horas. Cópia da 

sessão na íntegra disponível na secretaria da Casa. 



 

ATA nº 007/2021 

Ata da Quinta Sessão Ordinária do ano de dois mil e vintee um da Décima Sétima Legislatura 

da Câmara Municipal de Dionísio Cerqueira, Estado de Santa Catarina, realizada em dezoito 

demarço às dezoito horas no Plenário “Vereadora Joana Maria Hart”. Sob a presidência do 

Vereador JOELSO VICENTE DOMINGUES DE LIMA, que convidou oPrimeiro Secretário da 

Mesa Diretora, o VereadorVALDECIR SCHMEIER, para fazer a chamada dos senhores edis, o 

qual a fez e verificou-se a presença dos demais senhores vereadores:ALEX SEVERIA DO 

NASCIMENTO, EDERSON DIRLEI SCHENKEL, LUIZ FERNANDO ZABOT DE MELLO, 

CLAUDIOMIRO PAVAN, DIEGO LUIS POLETTO e VALENTIM BORGES DA SILVA. 

Registrou-se a ausência da Vereadora MARILENE DE MELLO CHITOLINA. A seguir, o 

Senhor Presidente declarou aberta a presente sessão. A ata4ª Sessão Ordinária de dois mil e 

vinte e um, depois de lida, foi aprovada sem restrições. NoExpediente do Dia, consta: Ofício 

CM nº 013/2021. Com fim do Expediente do Dia, passou-se à Ordem do Dia:PROJETOS DE 

LEI EM SEGUNDA VOTAÇÃO: Projeto de Lei nº 007/2021: posto em discussão e votação, foi 

aprovado por unanimidade dos presentes.PROJETOS DE LEI EM PRIMEIRA VOTAÇÃO: 

Projetos de Lei nº 010 e 011/2021: postos em discussão e votação, foram aprovados por 

unanimidadedos presentes.INDICAÇÕES E REQUERIMENTOS: Indicações nº 021, 022, 023, 

024 e 025/2021: postas em discussão e votação, foram aprovadas por unanimidadedos 

presentes.MOÇÕES: Moções nº 007 e 008/2021: postas em discussão e votação, foram 

aprovadas por unanimidadedos presentes.A seguir, foi dada a palavra livre aos senhores edis 

inscritos anteriormente.O VEREADOR DIEGOcomentou sobre a dificuldade financeira que 

alguns munícipes estão enfrentando e fez um apelo à população para que coloquem em 

práticas as recomendações a fim de se evitar a disseminação da Covid-19. O VEREADOR 

VALDECIR comentoua fala do Vereador Diego, acrescentando a necessidade de encaminhar 

as famílias que necessitam à Secretaria de Assistência Social. O VEREADOR VALENTIM 

manifestou sua preocupação quanto ao aumento de óbitos de pessoas do município em 

decorrência da Covid-19.O VEREADOR CLAUDIOMIROreferiu que tem recebido o pedido de 

alguns munícipes para que os vereadores se mobilizem no sentido de minimizar os efeitos da 

pandemia de Covid-19.O VEREADOR EDERSONreferiu que o maior incentivo que pode ser 

dado para o comércio é deixar a população trabalhar, comentou sobre o dia D para a 

vacinação de idosos acima de setenta anos em nosso município, acrescentando que a vacina é 

segura, uma vez que não houve nenhum caso de reação adversa em nossa região.O 

VEREADOR LUIZ FERNANDO comentou sobre o momento que estamos vivendo, de colapso 

na saúde por conta da covid-19, pontuando que acredita que os decretos de retorno das aulas 

presenciais deveriam ser revistos.O VEREADOR ALEX expressou pesar pelo falecimento da 



professora Cláudia e pontuou que o retorno às aulas presenciais, nesse momento, não seria 

adequado.O VEREADOR JOELSO parabenizou o Secretário da Educação e a Administração 

Municipal, pontuando que houve uma exigência do Ministério Público para que houvesse o 

retorno às aulas em nossa região, e o Secretário da Saúde, a diretora do Hospital Municipal e a 

equipe de saúde pela forma como vem conduzindo o enfrentamento à pandemia.Nada mais 

havendo a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a sessão e convidou para a próxima 

Sessão Ordinária em vinte e cindo de marçoàs dezoito horas. Cópia da sessão na íntegra 

disponível na secretaria da Casa. 

 



 

ATA nº 008/2021 

Ata da Sexta Sessão Ordinária do ano de dois mil e vintee um da Décima Sétima Legislatura 

da Câmara Municipal de Dionísio Cerqueira, Estado de Santa Catarina, realizada em vinte e 

cinco demarço às dezoito horas no Plenário “Vereadora Joana Maria Hart”. Sob a presidência 

do Vereador JOELSO VICENTE DOMINGUES DE LIMA, que convidou oPrimeiro Secretário 

da Mesa Diretora, o VereadorVALDECIR SCHMEIER, para fazer a chamada dos senhores 

edis, o qual a fez e verificou-se a presença dos demais senhores vereadores:ALEX SEVERIA 

DO NASCIMENTO, EDERSON DIRLEI SCHENKEL, LUIZ FERNANDO ZABOT DE MELLO, 

CLAUDIOMIRO PAVAN, DIEGO LUIS POLETTO, VALENTIM BORGES DA 

SILVAeMARILENE DE MELLO CHITOLINA. A seguir, o Senhor Presidente declarou aberta a 

presente sessão. A ata da5ª Sessão Ordinária de dois mil e vinte e um, depois de lida, foi 

aprovada sem restrições. Não havendoExpediente do Dia, passou-se à Ordem do 

Dia:PROJETOS DE LEI EM SEGUNDA VOTAÇÃO: Projetos de Lei nº 010 e 011/2021: 

postos em discussão e votação, foram aprovados por unanimidade.INDICAÇÕES E 

REQUERIMENTOS: Indicações nº 027, 029 e 030/2021: postas em discussão e votação, 

foram aprovadas por unanimidade.Requerimentos nº 026 e 028/2021: postos em discussão e 

votação, foram aprovados por unanimidade.MOÇÕES:foram lidas as Moções de Pesar nº 010, 

011, 012 e 013/2021.A seguir, foi dada a palavra livre aos senhores edis inscritos 

anteriormente.O VEREADOR ALEX comentou sobre a audiência pública que será realizada a 

fim de se discutir a Aduana de Cargas de Dionísio Cerqueira.O VEREADOR 

EDERSONcomentou sobre a audiência citada pelo vereador Alex, convidando a população a 

participar, sobre a feira do peixe que será realizada no Feirão da Roça, e parabenizou as 

servidoras da Vigilância Sanitária pelo trabalho de enfrentamento a pandemia.O VEREADOR 

LUIZ FERNANDO reforçou o convite para a audiência pública que discutirá a questão da 

Aduana e para a feira do peixe e comentou sobre a Moção de Aplausos para os profissionais 

da saúde que será apresentada na próxima sessão.O VEREADOR CLAUDIOMIROcomentou 

sobre a audiência pública sobre a Aduana de Cargas e sobre o ofício enviado pela 

Procuradoria Geral da República aos governadores questionando o que foi realizado com o 

recurso enviado pela União para o combate à pandemia.O VEREADOR JOELSO parabenizou 

a Administração Municipal pela nova aduana e área empresarial efinalizou referindo ser contra 

o fechamento do comércio sem nenhuma alternativa.Nada mais havendo a tratar, o Senhor 

Presidente declarou encerrada a sessão e convidou para a próxima Sessão Ordinária em nove 

de abrilàs dezoito horas. Cópia da sessão na íntegra disponível na secretaria da Casa. 



 

ATA nº 009/2021 

Ata da Sétima Sessão Ordinária do ano de dois mil e vintee um da Décima Sétima Legislatura 

da Câmara Municipal de Dionísio Cerqueira, Estado de Santa Catarina, realizada em nove 

deabril às dezoito horas no Plenário “Vereadora Joana Maria Hart”. Sob a presidência do 

Vereador JOELSO VICENTE DOMINGUES DE LIMA, que convidou oPrimeiro Secretário da 

Mesa Diretora, o VereadorVALDECIR SCHMEIER, para fazer a chamada dos senhores edis, o 

qual a fez e verificou-se a presença dos demais senhores vereadores:ALEX SEVERIA DO 

NASCIMENTO, EDERSON DIRLEI SCHENKEL, LUIZ FERNANDO ZABOT DE MELLO, 

DIEGO LUIS POLETTOe VALENTIM BORGES DA SILVA. Registrou-se a ausência dos 

vereadores CLAUDIOMIRO PAVANe MARILENE DE MELLO CHITOLINA.A seguir, o Senhor 

Presidente declarou aberta a presente sessão. A ata da 6ª Sessão Ordinária de dois mil e vinte 

e um, depois de lida, foi aprovada sem restrições. Não havendo Expediente do Dia, passou-se 

à Ordem do Dia:PROJETOS DE LEI EM PRIMEIRA VOTAÇÃO: Projetos de Lei nº 014, 015 

e 016/2021: postos em discussão e votação, foram aprovados por unanimidade dos 

presentes.INDICAÇÕES E REQUERIMENTOS: Indicações nº 031 e 032/2021: postas em 

discussão e votação, foram aprovadas por unanimidade dos presentes.MOÇÕES:foram lidas 

as Moções de Pesar nº 005 e 015/2021.Moção nº 009/2021:posta em discussão e votação, foi 

aprovada por unanimidade dos presentesA seguir, foi realizada uma homenagem aos 

profissionais de saúde de Dionísio Cerqueira e, após, foi dada a palavra livre aos senhores edis 

inscritos anteriormente.O VEREADOR ALEX comentou sobre a questão da vacina contra a 

Covid-19, fazendo um breve relato neste sentido, e sobre a questão de ter sido aprovado o 

recurso para a conclusão da obra do Assentamento. Os demais vereadores dispensaram o uso 

da palavra.Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a sessão e 

convidou para a próxima Sessão Ordinária em quinze de abrilàs dezoito horas. Cópia da 

sessão na íntegra disponível na secretaria da Casa. 



 

ATA nº 010/2021 

Ata da Oitava Sessão Ordinária do ano de dois mil e vintee um da Décima Sétima Legislatura 

da Câmara Municipal de Dionísio Cerqueira, Estado de Santa Catarina, realizada em quinze 

deabril às dezoito horas no Plenário “Vereadora Joana Maria Hart”. Sob a presidência do 

Vereador JOELSO VICENTE DOMINGUES DE LIMA, que convidou oPrimeiro Secretário da 

Mesa Diretora, o VereadorVALDECIR SCHMEIER, para fazer a chamada dos senhores edis, o 

qual a fez e verificou-se a presença dos demais senhores vereadores:ALEX SEVERIA DO 

NASCIMENTO, EDERSON DIRLEI SCHENKEL, LUIZ FERNANDO ZABOT DE MELLO, 

CLAUDIOMIRO PAVAN,DIEGO LUIS POLETTO, VALENTIM BORGES DA SILVAe 

MARILENE DE MELLO CHITOLINA.A seguir, o Senhor Presidente declarou aberta a sessão. 

A ata da 7ª Sessão Ordinária de dois mil e vinte e um, depois de lida, foi aprovada sem 

restrições. Não havendo Expediente do Dia, passou-se à Ordem do Dia:PROJETOS DE LEI 

EM SEGUNDA VOTAÇÃO: Projetos de Lei nº 014, 015 e 016/2021: postos em discussão e 

votação, foram aprovados por unanimidade.PROJETOS DE LEI EM PRIMEIRA VOTAÇÃO: 

Projeto de Lei nº 013: posto em discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade.INDICAÇÕES E REQUERIMENTOS: Indicação nº 033/2021: posta em 

discussão e votação, foi aprovada por unanimidade.MOÇÕES:Moções nº 014, 017 e 

018/2021:postas em discussão e votação, foram aprovadas por unanimidade. Moção de 

pesar:foi lida a Moção de Pesar nº 016/2021.A seguir, foi dada a palavra livre aos senhores 

edis inscritos anteriormente.O VEREADOR LUIZ FERNANDOcomentou sobre a visita do 

Deputado Mauro de Nadal ao nosso município e sobre o início do programa REFIS.O 

VEREADOR EDERSONcomentou sobre o sucesso do dia D de vacinação para idosos com 

mais de 60 anos e sobre o programa REFIS.O VEREADOR ALEX comentou sobre a questão 

da manutenção das estradas do interior do município.O VEREADOR JOELSOagradeceu ao 

Deputado Mauro de Nadal pelos recursos destinados ao nosso município. Os demais 

vereadores dispensaram o uso da palavra.Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente 

declarou encerrada a sessão e convidou para a próxima Sessão Ordinária em vinte e dois de 

abrilàs dezoito horas. Cópia da sessão na íntegra disponível na secretaria da Casa. 



 

ATA nº 011/2021 

Ata da Nona Sessão Ordinária do ano de dois mil e vintee um da Décima Sétima Legislatura da 

Câmara Municipal de Dionísio Cerqueira, Estado de Santa Catarina, realizada em vinte e dois 

deabril às dezoito horas no Plenário “Vereadora Joana Maria Hart”. Sob a presidência do 

Vereador JOELSO VICENTE DOMINGUES DE LIMA, que convidou oPrimeiro Secretário da 

Mesa Diretora, o VereadorVALDECIR SCHMEIER, para fazer a chamada dos senhores edis, o 

qual a fez e verificou-se a presença dos demais senhores vereadores:ALEX SEVERIA DO 

NASCIMENTO, EDERSON DIRLEI SCHENKEL, LUIZ FERNANDO ZABOT DE MELLO, 

CLAUDIOMIRO PAVAN,DIEGO LUIS POLETTO, VALENTIM BORGES DA SILVA e 

MARILENE DE MELLO CHITOLINA.A seguir, o Senhor Presidente declarou aberta a sessão. 

A ata da 8ª Sessão Ordinária de dois mil e vinte e um, depois de lida, foi aprovada sem 

restrições. Não havendo Expediente do Dia, passou-se à Ordem do Dia:PROJETOS DE LEI 

EM SEGUNDA VOTAÇÃO: Projeto de Lei nº 013: posto em discussão e votação, foi 

aprovado por unanimidade. PROJETOS DE LEI EM PRIMEIRA VOTAÇÃO: Projeto de Lei nº 

017: posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade.INDICAÇÕES E 

REQUERIMENTOS: Indicação nº 037/2021: posta em discussão e votação, foi aprovada por 

unanimidade.Requerimentos nº 034, 035 e 036/2021: postas em discussão e votação, foram 

aprovadas por unanimidade.A seguir, foi dada a palavra livre aos senhores edis inscritos 

anteriormente.O VEREADOR ALEX comentou sobre a questão da COVID-19 em nosso 

município.O VEREADOR EDERSON comentou sobrea questão da COVID-19 e sobre a falta 

de investimentos da CASAN em nosso município.O VEREADOR DIEGO comentou sobre a 

necessidade de valorização dos funcionários públicos na mesma proporção em que são 

cobrados e sobre a questão da CASAN. O VEREADOR VALENTIM comentou sobre o sucesso 

da campanha de vacinação para idosos acima de 60 anos contra a COVID-19, parabenizando 

os profissionais da saúde, e sobre a questão da CASAN. O VEREADOR CLAUDIOMIRO 

comentou que o reajuste na taxa da coleta de lixo é pequeno em comparação aos benefícios 

que tal serviço traz para a população e sobre o levantamento que fez de alternativas para o 

aumento da arrecadação em nosso município. O VEREADOR VALDECIR comentou sobre as 

pavimentações que vêm sendo realizadas no município. Os demais vereadores dispensaram o 

uso da palavra.Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a sessão 

e convidou para a próxima Sessão Ordinária em vinte e seis de abrilàs dezoito horas. Cópia da 

sessão na íntegra disponível na secretaria da Casa. 



 

ATA nº 012/2021 

Ata da Décima Sessão Ordinária do ano de dois mil e vintee um da Décima Sétima Legislatura 

da Câmara Municipal de Dionísio Cerqueira, Estado de Santa Catarina, realizada em vinte e 

seis deabril às onze horas no Plenário “Vereadora Joana Maria Hart”. Sob a presidência do 

Vereador JOELSO VICENTE DOMINGUES DE LIMA, que convidou oPrimeiro Secretário da 

Mesa Diretora, o VereadorVALDECIR SCHMEIER, para fazer a chamada dos senhores edis, o 

qual a fez e verificou-se a presença dos demais senhores vereadores:ALEX SEVERIA DO 

NASCIMENTO, EDERSON DIRLEI SCHENKEL, LUIZ FERNANDO ZABOT DE MELLO, 

CLAUDIOMIRO PAVAN,VALENTIM BORGES DA SILVA e MARILENE DE MELLO 

CHITOLINA.Registrou-se a ausência do Vereador DIEGO LUIS POLETTO. A seguir, o Senhor 

Presidente declarou aberta a sessão. A ata da 9ª Sessão Ordinária de dois mil e vinte e um, 

depois de lida, foi aprovada sem restrições. Não havendo Expediente do Dia, passou-se à 

Ordem do Dia:PROJETOS DE LEI EM SEGUNDA VOTAÇÃO: Projeto de Lei nº 017: posto 

em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes.A seguir, foi dada a 

palavra livre aos senhores edis inscritos anteriormente.O VEREADOR ALEX se desculpou pela 

discussão acalorada ocorridana sessãoanterior e sobre a questão da CASAN, sugerindo a 

criação de uma CPI.O VEREADOR EDERSON comentou sobrea prestação de contas do 

Hospital Municipal e sobre a questão da CASAN.O VEREADORJOELSO concordou com a fala 

do Vereador Alex em relação a criação de uma CPI referente à questão da CASAN. Os demais 

vereadores dispensaram o uso da palavra.Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente 

declarou encerrada a sessão e convidou para a próxima Sessão Ordinária em seis de maioàs 

dezoito horas. Cópia da sessão na íntegra disponível na secretaria da Casa. 



 

ATA nº 013/2021 

Ata da Décima Primeira Sessão Ordinária do ano de dois mil e vintee um da Décima Sétima 

Legislatura da Câmara Municipal de Dionísio Cerqueira, Estado de Santa Catarina, realizada 

em seis demaio às dezoito horas no Plenário “Vereadora Joana Maria Hart”. Sob a presidência 

do Vereador JOELSO VICENTE DOMINGUES DE LIMA, que convidou oPrimeiro Secretário 

da Mesa Diretora, o VereadorVALDECIR SCHMEIER, para fazer a chamada dos senhores 

edis, o qual a fez e verificou-se a presença dos demais senhores vereadores:ALEX SEVERIA 

DO NASCIMENTO, EDERSON DIRLEI SCHENKEL, LUIZ FERNANDO ZABOT DE MELLO, 

CLAUDIOMIRO PAVAN,DIEGO LUIS POLETTO,VALENTIM BORGES DA SILVA e 

MARILENE DE MELLO CHITOLINA. A seguir, o Senhor Presidente declarou aberta a sessão. 

A ata da 10ª Sessão Ordinária de dois mil e vinte e um, depois de lida, foi aprovada sem 

restrições. Não havendo Expediente do Dia, passou-se à Ordem do Dia:EMENDAS A 

PROJETOS: Emendas nº 01 e 02 ao Projeto de Lei nº 012/2021: postas em discussão e 

votação, foram aprovadas por unanimidade.PROJETOS DE LEI EM PRIMEIRA VOTAÇÃO: 

Projeto de Lei nº 012/2021: posto em discussão e votação, foi aprovado por maioria com os 

votos contrários dos Vereadores Marilene e Alex.Projetos de Lei nº 018 e 019/2022: postos 

em discussão e votação, foram aprovados por unanimidade. INDICAÇÕES E 

REQUERIMENTOS: Indicações nº 038, 039, 040, 041, 042, 043, 045 e 046/2021: postas em 

discussão e votação, foram aprovadas por unanimidade.  Requerimento nº 049/2021: posto 

em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. MOÇÕES: Moção nº 019/2021: posta 

em discussão e votação, foi aprovada por unanimidade.A seguir, foi dada a palavra livre aos 

senhores edis, todavia todos dispensaram o uso da palavra. Nada mais havendo a tratar, o 

Senhor Presidente declarou encerrada a sessão e convocou para a Sessão Extraordinária que 

foi realizada em seguida. Cópia da sessão na íntegra disponível na secretaria da Casa. 



 

ATA nº 014/2021 

Ata da Décima Segunda Sessão Ordinária do ano de dois mil e vintee um da Décima Sétima 

Legislatura da Câmara Municipal de Dionísio Cerqueira, Estado de Santa Catarina, realizada 

em treze demaio às dezoito horas no Plenário “Vereadora Joana Maria Hart”. Sob a 

presidência do Vereador JOELSO VICENTE DOMINGUES DE LIMA, que convidou oPrimeiro 

Secretário da Mesa Diretora, o VereadorVALDECIR SCHMEIER, para fazer a chamada dos 

senhores edis, o qual a fez e verificou-se a presença dos demais senhores vereadores:ALEX 

SEVERIA DO NASCIMENTO, EDERSON DIRLEI SCHENKEL, LUIZ FERNANDO ZABOT DE 

MELLO, CLAUDIOMIRO PAVAN,DIEGO LUIS POLETTO, VALENTIM BORGES DA SILVA e 

MARILENE DE MELLO CHITOLINA. A seguir, o Senhor Presidente declarou aberta a sessão. 

As atas da 11ª Sessão Ordinária e 3ª Sessão Extraordinária de dois mil e vinte e um, depois de 

lidas, foram aprovadas sem restrições. NoExpediente do Diaconstou o Ofício GP nº 055/2021.  

Com o fim do Expediente do Dia, passou-se à Ordem do Dia:PROJETOS DE LEI EM 

PRIMEIRA VOTAÇÃO: Projeto de Lei nº 020/2021: posto em discussão e votação, foi 

aprovado por unanimidade. INDICAÇÕES E REQUERIMENTOS: Indicações nº 050, 051, 052 

053, 054, 055, 056, 058, 059, 060, 061 e 062/2021: postas em discussão e votação, foram 

aprovadas por unanimidade.  Requerimentos nº 063 e 064/2021: postos em discussão e 

votação, foram aprovados por unanimidade. MOÇÕES:Moção de pesar:foi lida a Moção de 

Pesar nº 020/2021.A seguir, foi dada a palavra livre aos senhores inscritos anteriormente. O 

VEREADOR LUIZ FERNANDOcomentou sobre a abertura do período para solicitação de 

isenção de IPTU e sobre o primeiro caso de reinfecção por Coronavírus em nossa região. O 

VEREADOR VALDECIR: agradeceu aos vereadores pela aprovação de seus pleitos, referiu 

que fará o seu papel de fiscalização e se desculpou com o Presidente por sua colocação 

quanto a solicitação ao Deputado Mauro de Nadal.O VEREADOR DIEGO comentou sobre 

algumas solicitações suas para os seus eleitores que não estariam sendo atendidas pelos 

secretários municipais, fazendo um breve relato neste sentido.  O VEREADOR CLAUDIOMIRO 

apelou a todos os prefeitos da região para pressionarem o Governo do Estado no sentido de 

serem realizadas melhorias na BR 163, parabenizou o Secretário de Obras pelo andamento do 

seu trabalho e comentou sobre os recursos destinados à Dionísio Cerqueira pelo Senador 

Jorginho Mello.  O VEREADOR EDERSON comentou sobre o alto número de casos ativos de 

COVID em nosso município e sobre o início da vacinação contra a gripe. O VEREADOR 

JOELSO comentou sobre sua agenda em sua viagem à Florianópolis e sobre a questão da 

recuperação da BR 163. Os demais vereadores dispensaram o uso da palavra. Nada mais 

havendo a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a sessão e convidou para a 13ª 



Sessão Ordinária em vinte de maio. Cópia da sessão na íntegra disponível na secretaria da 

Casa. 

ATA nº 015/2021 

Ata da Décima Terceira Sessão Ordinária do ano de dois mil e vintee um da Décima Sétima 

Legislatura da Câmara Municipal de Dionísio Cerqueira, Estado de Santa Catarina, realizada 

em vinte demaio às dezoito horas no Plenário “Vereadora Joana Maria Hart”. Sob a presidência 

do Vereador JOELSO VICENTE DOMINGUES DE LIMA, que convidou oPrimeiro Secretário 

da Mesa Diretora, o VereadorVALDECIR SCHMEIER, para fazer a chamada dos senhores 

edis, o qual a fez e verificou-se a presença dos demais senhores vereadores:ALEX SEVERIA 

DO NASCIMENTO, EDERSON DIRLEI SCHENKEL, LUIZ FERNANDO ZABOT DE MELLO, 

CLAUDIOMIRO PAVAN,DIEGO LUIS POLETTO, VALENTIM BORGES DA SILVA e 

MARILENE DE MELLO CHITOLINA. A seguir, o Senhor Presidente declarou aberta a sessão. 

A ata da 12ª Sessão Ordinária, depois de lida, foi aprovada sem restrições. Não havendo 

Expediente do Dia, passou-se à Ordem do Dia:PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO: 

Projeto de Decreto Legislativo nº 001/2021 _ Aprova as Contas relativas ao Exercício 

Financeiro de 2018 do Poder Executivo Municipal:  posto em discussão e votação, foi 

aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI EM SEGUNDA VOTAÇÃO: Projeto de Lei nº 

020/2021: posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI 

EM PRIMEIRA VOTAÇÃO: Projeto de Lei nº 021/2021: posto em discussão e votação, foi 

aprovado por unanimidade. INDICAÇÕES E REQUERIMENTOS: Indicações nº 065, 066, 067 

068, 070, 071 e 072/2021: postas em discussão e votação, foram aprovadas por unanimidade.  

Requerimento nº 069/2021: posto em discussão e votação,foiaprovado por unanimidade. 

Após o fim da Ordem do Dia, fez uso da Tribuna Livre o senhor Ivanir Dikel sobre o tema “Voto 

impresso e pautas pelo Brasil (em apoio ao Presidente da República)”.A seguir, foi dada a 

palavra livre aos senhores edis, todavia todos dispensaram o uso da palavra. Nada mais 

havendo a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a sessão e convocou para a 4ª 

Sessão Extraordináriaque foi realizada em seguida. Cópia da sessão na íntegra disponível na 

secretaria da Casa. 



 

ATA nº 016/2021 

Ata da Décima Quarta Sessão Ordinária do ano de dois mil e vintee um da Décima Sétima 

Legislatura da Câmara Municipal de Dionísio Cerqueira, Estado de Santa Catarina, realizada 

em dez dejunho às dezoito horas no Plenário “Vereadora Joana Maria Hart”. Sob a presidência 

do Vereador JOELSO VICENTE DOMINGUES DE LIMA, que convidou oPrimeiro Secretário 

da Mesa Diretora, o VereadorVALDECIR SCHMEIER, para fazer a chamada dos senhores 

edis, o qual a fez e verificou-se a presença dos demais senhores vereadores:ALEX SEVERIA 

DO NASCIMENTO, EDERSON DIRLEI SCHENKEL, LUIZ FERNANDO ZABOT DE MELLO, 

CLAUDIOMIRO PAVAN,DIEGO LUIS POLETTO, VALENTIM BORGES DA SILVA e 

MARILENE DE MELLO CHITOLINA. A seguir, o Senhor Presidente declarou aberta a sessão. 

As atas da 13ª Sessão Ordinária e da 4ª Sessão Extraordinária, depois de lidas, foram 

aprovadas sem restrições. Não havendo Expediente do Dia, passou-se à Ordem do 

Dia:PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO: Projeto de Decreto Legislativo nº 002/2021 _ 

Aprova as Contas relativas ao Exercício Financeiro de 2019 do Poder Executivo 

Municipal:  posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. INDICAÇÕES E 

REQUERIMENTOS: Indicações nº 073, 075, 076, 077 e 078/2021: postas em discussão e 

votação, foram aprovadas por unanimidade.  Requerimento nº 074/2021: posto em discussão 

e votação, foi aprovado por unanimidade.MOÇÕES:Moção de pesar:foram lidas asMoções de 

Pesar nº 021 e 022/2021.A seguir, foi dada a palavra livre aos senhores inscritos 

anteriormente. O VEREADOR LUIZ FERNANDO comentou sobre o ofício enviado ao 

Secretário Estadual de Saúde solicitando a vacinação em massa da população devido a 

variante indiana do Coronavírus detectada no território argentino. A VEREADORA MARILENE 

parabenizou a Secretaria de Saúde pela destinação da Sala de Vacina para a Covid-19, porém 

solicitou ao líder do governo a possibilidade de instalação também do espaço Covid. O 

VEREADOR CLAUDIOMIRO referiu que o Projeto de Lei nº 022/2021 foi retirado para análise, 

fazendo um breve relato neste sentido, e comentou sobre as queixas de um munícipe a 

respeito da Aduana de Cargas de Dionísio Cerqueira. O VEREADOR VALDECIR: parabenizou 

a Administração Municipal pela vacinação dos motoristas, agentes portuários e despachantes 

de Dionísio Cerqueira e comentou a fala do Vereador Claudiomiro sobre as queixas a respeito 

da Aduana de Dionísio Cerqueira. O VEREADOR ALEX comentou sobre a felicidade dos 

profissionais de importação e exportação vacinados contra a Covid-19 e sobre o caso dos 

funcionários argentinos que trabalham no Brasil, todavia não puderam se vacinar, finalizou 

comentando sobre as queixas referentes a Aduana de Dionísio Cerqueira.  O VEREADOR 

EDERSON pontuou sua indignação quanto às queixas referentes a Aduana de Dionísio 

Cerqueira e sobre sua viagem a Florianópolis, bem como sobre seus pedidos realizados aos 



deputados. O VEREADOR DIEGO comentou sobre as condições das estradas da Barra da 

União. O VEREADOR VALENTIM comentou que irão discutir sobre as emendas trazidas para 

o município pelo Partido Liberal nas próximas sessões. O VEREADOR JOELSO justificou os 

dias em que não houve sessão devido aos casos de Covid-19 entre os funcionários da Casa e 

comentou sobre a questão das queixas referentes a Aduana de Cargas. Nada mais havendo a 

tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a sessão e convidou para a próxima Sessão 

Ordinária em dezessete de junho. Cópia da sessão na íntegra disponível na secretaria da 

Casa. 



 

ATA nº 017/2021 

Ata da Décima Quinta Sessão Ordinária do ano de dois mil e vintee um da Décima Sétima 

Legislatura da Câmara Municipal de Dionísio Cerqueira, Estado de Santa Catarina, realizada 

em dezessete dejunho às dezoito horas no Plenário “Vereadora Joana Maria Hart”. Sob a 

presidência do Vereador JOELSO VICENTE DOMINGUES DE LIMA, que convidou oPrimeiro 

Secretário da Mesa Diretora, o VereadorVALDECIR SCHMEIER, para fazer a chamada dos 

senhores edis, o qual a fez e verificou-se a presença dos demais senhores vereadores:ALEX 

SEVERIA DO NASCIMENTO, EDERSON DIRLEI SCHENKEL, LUIZ FERNANDO ZABOT DE 

MELLO, CLAUDIOMIRO PAVAN,DIEGO LUIS POLETTO, VALENTIM BORGES DA SILVA e 

MARILENE DE MELLO CHITOLINA. A seguir, o Senhor Presidente declarou aberta a sessão. 

A ata da 14ª Sessão Ordinária, depois de lida, foi aprovada sem restrições. Não havendo 

Expediente do Dia, passou-se à Ordem do Dia:PROJETOS DE LEI EM PRIMEIRA 

VOTAÇÃO: Projeto de Lei nº 022/2021 posto em discussão e votação, foi aprovado por 

maioria com os votos contrários dos Vereadores Alex e Marilene. Projetos de Lei nº 023, 024, 

025 e 026/2021 postos em discussão e votação, foram aprovados por unanimidade. 

INDICAÇÕES E REQUERIMENTOS: Requerimento nº 079/2021: posto em discussão e 

votação, foi aprovado por unanimidade. MOÇÕES:Moção nº 023/2021: posta em discussão e 

votação, foi aprovada por unanimidade.A seguir, foi dada a palavra livre aos senhores edis, 

todavia todos dispensaram o uso da palavra. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente 

declarou encerrada a sessão.Cópia da sessão na íntegra disponível na secretaria da Casa. 



 

ATA nº 018/2021 

Ata da Décima Sexta Sessão Ordinária do ano de dois mil e vintee um da Décima Sétima 

Legislatura da Câmara Municipal de Dionísio Cerqueira, Estado de Santa Catarina, realizada 

em vinte e um dejunho às dezoito horas no Plenário “Vereadora Joana Maria Hart”. Sob a 

presidência do Vereador JOELSO VICENTE DOMINGUES DE LIMA, que convidou oPrimeiro 

Secretário da Mesa Diretora, o VereadorVALDECIR SCHMEIER, para fazer a chamada dos 

senhores edis, o qual a fez e verificou-se a presença dos demais senhores vereadores:ALEX 

SEVERIA DO NASCIMENTO, EDERSON DIRLEI SCHENKEL, LUIZ FERNANDO ZABOT DE 

MELLO, CLAUDIOMIRO PAVAN,DIEGO LUIS POLETTO, VALENTIM BORGES DA SILVA e 

MARILENE DE MELLO CHITOLINA. A seguir, o Senhor Presidente declarou aberta a sessão. 

A ata da 15ª Sessão Ordinária, depois de lida, foi aprovada sem restrições. Não havendo 

Expediente do Dia, passou-se à Ordem do Dia:PROJETOS DE LEI EM SEGUNDA 

VOTAÇÃO: Projeto de Lei nº 022, 023, 024, 025 e 026/2021 postos em discussão e votação, 

foram aprovados por unanimidade. A seguir, foi dada a palavra livre aos senhores edis, todavia 

todos dispensaram o uso da palavra. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente 

declarou encerrada a sessão. Cópia da sessão na íntegra disponível na secretaria da Casa. 



 

ATA nº 019/2021 

Ata da Décima Sétima Sessão Ordinária do ano de dois mil e vintee um da Décima Sétima 

Legislatura da Câmara Municipal de Dionísio Cerqueira, Estado de Santa Catarina, realizada 

em cinco deagosto às dezoito horas no Plenário “Vereadora Joana Maria Hart”. Sob a 

presidência do Vereador JOELSO VICENTE DOMINGUES DE LIMA, que convidou oPrimeiro 

Secretário da Mesa Diretora, o VereadorVALDECIR SCHMEIER, para fazer a chamada dos 

senhores edis, o qual a fez e verificou-se a presença dos demais senhores vereadores:ALEX 

SEVERIA DO NASCIMENTO, EDERSON DIRLEI SCHENKEL, LUIZ FERNANDO ZABOT DE 

MELLO, CLAUDIOMIRO PAVAN,DIEGO LUIS POLETTO, VALENTIM BORGES DA SILVA e 

MARILENE DE MELLO CHITOLINA. A seguir, o Senhor Presidente declarou aberta a sessão. 

As atas da 16ª Sessão Ordinária e das 5ª e 6ª Sessões Extraordinárias, depois de lidas, 

foramaprovadas sem restrições. Não havendo Expediente do Dia, passou-se à Ordem do 

Dia:PROJETO DE RESOLUÇÃO: Projeto de Resolução nº 003/2021:  posta em discussão e 

votação, foi aprovada por unanimidade. PROJETOS DE LEI EM PRIMEIRA VOTAÇÃO: 

Projetos de Lei nº 031, 032, 033 e 034/2021 postos em discussão e votação, foram aprovados 

por unanimidade.INDICAÇÕES E REQUERIMENTOS: Requerimento nº 081/2021: posto em 

discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Indicações nº 082 e 083/2021: postas em 

discussão e votação, foram aprovadas por unanimidade.A seguir, foi dada a palavra livre aos 

senhores edis.  O VEREADOR ALEX agradeceu ao Deputado Neodi Saretta, ao Deputado 

Fabiano da Luz e à Deputada Luciana Carminatti pelas emendas parlamentares no valor de R$ 

200.000,00 para aquisição de um micro-ônibus, R$ 150.000,00 para agricultura e R$ 

100.000,00 para a educação, respectivamente, e ao Secretário de Obras pelo trabalho 

realizado na Aduana de Cargas, o parabenizando pelo seu trabalho. O VEREADOR 

CLAUDIOMIRO comentou sobre o recurso que será investido no acesso ao aeroporto e sobre 

o investimentodo governo estadual na questão da água, tanto para a sua reserva quanto para a 

sua proteção. O VEREADOR EDERSON comentou sobre os recursos que foram destinados ao 

nosso município pelo Deputado Mauro de Nadal e sobre a licitação para a construção da nova 

aduana. O VEREADOR LUIZ FERNANDO comentou sobre a queda dos números relacionados 

à Covid-19, sobre os investimentos destinados para Dionísio Cerqueira e parabenizou o setor 

de obras pelo trabalho realizado no interior. O VEREADOR VALENTIM parabenizou a 

Administração Municipal e os vereadores pelos esforços para o desenvolvimento do município 

e sobre as emendas recebidas dos deputados do Partido Liberal e do Deputado Ismael dos 

Santos. O VEREADOR VALDECIR parabenizou os vereadores por buscarem recursos para o 

município, comentou sobre os recursos do Deputado Cobalchini para Dionísio Cerqueira, cuja 

destinação será discutida pela bancada do MDB e desejou um Feliz Dia dos Pais. O 



VEREADOR JOELSO referiu que a questão da água em nosso município o preocupa muito, 

fazendo um breve relato neste sentido, comentou sobre a possibilidade de investimento com 

recursos do governo estadual para a aquisição de uma área empresarial, desejou um Feliz Dia 

dos Pais e agradeceu ao Deputado Mauro de Nadal pelos esforços direcionados à Dionísio 

Cerqueira. Os demais vereadoresdispensaram o uso da palavra. Nada mais havendo a tratar, o 

Senhor Presidente declarou encerrada a sessão e convidou para a próxima Sessão Ordinária 

em doze de agosto. Cópia da sessão na íntegra disponível na secretaria da Casa. 

 

 

 

 


