
ATA nº 001/2022 

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

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

realizada em dezessete de fevereiro às dezoito horas no Plenário “Vereadora Joana 

Maria Hart”. Sob a presidência do Vereador LUIZ FERNANDO ZABOT DE MELLO, 

que convidou o Primeiro Secretário da Mesa Diretora, o Vereador VALDECIR 

SCHMEIER, para fazer a chamada dos senhores edis, o qual a fez e verificou-se a 

presença dos demais senhores vereadores: EDERSON DIRLEI SCHENKEL, JOELSO 

VICENTE DOMINGUES DE LIMA, CLAUDIOMIRO PAVAN, DIEGO LUIS POLETTO, 

VALENTIM BORGES DA SILVA e MARILENE DE MELLO CHITOLINA. Registrou-se 

a ausência do Vereador ALEX SEVERIA DO NASCIMENTO.A seguir, o Senhor 

Presidente declarou aberta a presente sessão. As atas da 37ª Sessão Ordinária de 

dois mil e vinte e um e das2ª e 3ª Sessões Extraordinárias do ano de dois mil e vinte e 

dois, depois de lidas, foram aprovadas sem restrições. No Expediente do Dia constou 

a leitura de ofício do Jornal da Fronteira e de convite para a final da 1ª Copa 

Possanovo. Com o fim do Expediente do Dia,passou-se à Ordem do Dia: PROJETO 

DE RESOLUÇÃO: Projeto de Resolução nº 001/2022: posto em discussão e votação, 

foi aprovado por unanimidade dos presentes.PROJETOS DE LEI: Projetos de Lei nº 

005, 006, 007 e 008/2022: postos em discussão e votação, foram aprovados por 

unanimidade dos presentes. INDICAÇÕES E REQUERIMENTOS:Requerimento nº 

001/2022: posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. 

MOÇÃO DE PESAR: foi realizada a leitura da Moção de Pesar nº 001/2022. Com o 

fim da Ordem do Dia, foi dada a palavra livre aos senhores edis inscritos anteriormente. 

O VEREADOR CLAUDIOMIRO comentou sobre a exigência de ser apresentado o 

comprovante de vacinação com dose única ou duas doses da vacina contra Covid-19 

ou a realização do teste de COVID-19 em cada partida pelos atletas que não se 

vacinaram afim de poderem participar das partidas do campeonato municipal. O 

VEREADOR VALDECIR desejou sucesso ao Presidente Luiz Fernando, comentou 

sobre os Projetos de Lei do repasse para APAE e do reajuste salarial dos servidores 

municipais. O VEREADOR JOELSO desejou um excelente mandato ao Presidente da 

Casa. O VEREADOR EDERSON parabenizou o Executivo Municipal por ter antecipado 

a data base para a concessão do reajuste salarial dos servidores municipais, 

parabenizou o setor de obras pelo trabalho realizado na estrada geral da Linha 

Palmeira.O VEREADOR VALENTIM comentou sobre a questão do reajuste salarial 

concedido aos servidores municipais e sobre o êxito de todos os vereadores em trazer 

diversos recursos no ano de 2021 para o município de Dionísio Cerqueira.O 



VEREADOR DIEGO desejou uma boa administração ao Presidente, comentou sobre 

os recursos trazidos pelos vereadores ao município e parabenizou os organizadores do 

campeonato municipal. O VEREADOR LUIZ FERNANDO agradeceu a todos os 

vereadores pelo voto de confiança e parabenizou o Ex-presidente pela excelente 

condução dos trabalhos desta Casa. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente 

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

quatro de fevereiro às dezessete horas e trinta minutos. Cópia da sessão na íntegra 

disponível na secretaria da Casa. 

 


