
Ata da Sessão Ordinária 13/2020 de 13 de agosto de 2020 

 

Aos treze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, realizou-se na 

sede da Câmara de Vereadores de Campestre da Serra sessão ordinária 

conforme a resolução nº 09 e 10/2020. Presente todos vereadores. A 

Presidente fez a abertura. Feita a leitura da ata da sessão passada, a 

mesma foi votada e aprovada por unanimidade. A secretária Danila fez a 

leitura dos ofícios informando aos vereadores que o vereador Marcir 

Panassol pediu licença por trinta dias para tratar de assuntos particulares. 

Sendo assim a Presidente convocou o Ronaldo Paim de Andrade, primeiro 

suplente do MDB, sendo que o mesmo enviou oficio a esta casa 

informando que por motivos particulares não poderia assumir o exercício 

do cargo de vereador. Convocado então o segundo suplente, Siela Goulart 

Mantovani, do MDB, e da mesma forma enviou oficio informando da sua 

impossibilidade de assumir. A presidente convocou o o terceiro suplente 

Gilberto de Souza Michelon, do MDB, o qual entregou a documentação 

indicada conforme legislação pertinente, e tomou posse e assumiu o 

exercício de vereador por trinta dias. A Câmara recebeu oficio do Tribunal 

de Contas, o qual foi entregue cópia para os vereadores, contendo o 

processo de contas do exercício de 2018 do Executivo Municipal do 

prefeito Moacir Zanotto e o vice Luiz Antonio Zaffonato. Oficio do 

Executivo Municipal 082/2020 informando sobre o impacto orçamentário 

financeiro referente aos Projetos 01,02 e 03 do Legislativo Municipal. Será 

encaminhado oficio a operadora Vivo-RS referente ao pedido da 

vereadora Suzana Ribeiro Guerra a qual pede providencias referente a 

reparos nas antenas da Vivo no município de Campestre da Serra. 

Resolução da Mesa Diretora nº  08/2020 a qual visa a imparcialidade, 

evitando assim favorecimentos que possam comprometer a igualdade de 

disputas entre as candidaturas. Passando assim para votação. Projeto de 

Lei nº 1077/2020 que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o 

exercício de 2021 foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 

1079/2020  o que autoriza a contratação em caráter emergencial de 

servidores foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei do Legislativo 

municipal nº 01/2020 aprovado por unanimidade.  Projeto de Lei do 



Legislativo municipal nº 02/2020 aprovado por unanimidade. Projeto de 

Lei do Legislativo municipal nº 03/2020 aprovado por unanimidade. 

Também foram apresentadas as indicações 012 e 013 dos vereadores 

Marcia Brezolin dos Santos e Oscar Michelon, que aprovadas foram 

encaminhadas ao Executivo Municipal. A Presidente então agradeceu a 

presença de todos e convocou para a Sessão Ordinária no dia 27 de agosto 

de 2020 às 18h30min. 


