
Ata nº 2192 

 

 

Aos três dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, às 19:00 (dezenove) horas, na 

sala de sessões da Câmara Municipal de Vereadores, reuniram–se em sessão ordinária 

sob a presidência da vereadora Jovane Mantovani Dondel, os senhores vereadores: Carlos 

Alberto Dall’Oglio, Maria Elena Prando Trevisan, Leonardo Antonelo, Fabiano 

Miqueloto, Leocindo Miguel Bussacro, Sérgio Antônio Calegari, Nelso Dall’Orsoletta e 

Paulo Henrique Da Cas. Pedindo a proteção de Deus, a Presidente deu as boas vindas a 

todos. Dando início a sessão, solicitou à secretária que fizesse a leitura da ata da sessão 

anterior. Após a leitura o Presidente colocou a ata em votação e não havendo nada contra, 

foi aprovada por unanimidade. Na ordem do dia constou um projeto de lei de autoria do 

Executivo Municipal. Projeto de Lei n°027/2020, que, “Autoriza abertura de crédito 

especial/suplementar no Orçamento vigente e dá outras providências”. Após a leitura dos 

projetos, a Presidente suspendeu a sessão para baixar às comissões competentes. 

Reiniciando a sessão a Presidente colocou todos os projetos em discussão, e não havendo 

nada contra nenhum deles, foram colocados em votação, sendo todos aprovados por 

unanimidade. Na seqüência, a presidente então informa para os colegas vereadores o 

repasse da Câmara Municipal de Lacerdópolis, onde foi gasto até o dia 16 de maio de 

2020, o valor correspondente de R$ 162.360,02 (cento e sessenta e dois mil e trezentos e 

sessenta reais com dois centavos). Lembra a todos que conforme o repasse, a Câmara 

teria o direito de gastar R$ 420.236,23 (quatrocentos e vinte mil e duzentos e trinta e seis 

reais com vinte e três centavos). Assim, foi realizada a devolução de R$ 257.876,21 

(duzentos e cinquenta e sete mil e oitocentos e setenta e seis reais com vinte e um 

centavos). Encerrada a ordem do dia passou-se a palavra livre onde fez uso o vereador 

Fabiano: cumprimenta a presidente e todos os colegas, comenta que esteve assistindo a 

“live” da festa junina do CIEL, portanto, parabeniza a secretária Ticiana, a diretora Giseli 

Dall’Orsoleta e os demais professores. Três professores apresentaram a “live” e o 

trabalho das famílias era enviar os vídeos das crianças em casa dançando e as comidas 

típicas de festa junina, então, deixa registrado seu agradecimento e suas congratulações 

pelo trabalho desenvolvido pelos professores. A vereadora Maria Elena: cumprimenta a 

presidente e todos os colegas, se associa as palavras do colega Fabiano e parabeniza os 

professores e as mães por estarem ajudando seus filhos com os trabalhos, e vídeos, pois 

é um trabalho muito bonito, educativo, e as crianças estão gostando de fazer esse trabalho. 

Comenta também sobre o ciclone ocorrido nesta semana, que deixou muitos prejuízos aos 

agricultores, que às vezes trabalham a vida toda para construir tudo, deixar tudo 

organizado, e ver tudo assim destruído, deixa uma tristeza nos mesmos. Afirma também 

que os alimentos têm muito valor, mas os agricultores nem sempre tem o valor que 

merecem, então é uma coisa para se refletir. O vereador Nelso: cumprimenta a presidente 

e todos os colegas, esclarece sobre o dia que precisou se ausentar da reunião, pois estavam 

fazendo uma rede nova na Rua Jordão Marcon, que era uma indicação dos vereadores há 

muito tempo, e agora que está se concretizando. Comenta que aumentaram a pressão da 

água, que na casa da senhora Penso, a água chegava em gotas. Sendo que, rompeu a 

tubulação e alagou toda casa. Que é uma senhora de idade já, então pede desculpas pela 

ausência na reunião, mas que foi para um bem maior. Agradece o prefeito pela 

disponibilização das máquinas e funcionários para concertar a tubulação, agradece 

também a responsável da CASAN de Catanduvas/SC, por ter cedido à tubulação  

 



necessária. O vereador Paulo: cumprimenta a presidente e todos os colegas, comenta 

sobre o repasse da Câmara, que tem muita gente criticando os vereadores, mas que a 

economia foi muito boa, e pede para que repassem a informação para toda a população, 

para demonstrar que o vereador de Lacerdópolis sabe sim trabalhar. Pede à presidente 

que seja enviado um ofício de congratulações a COOLACER em nome de todos os 

vereadores pelos seus 39 (trinta e nove) anos, pois sempre é enviado um ofício no início 

do ano, pelo fechamento de balanço, que é sempre um record, sendo uma grande 

contribuinte do Município. O vereador Leonardo: cumprimenta a presidente e todos os 

colegas, agradece a oportunidade de estarmos todos aqui de forma presencial novamente. 

Associa-se as palavras do vereador Paulo e parabeniza a COOLACER, pois é a empresa 

que mais contribui em arrecadação para o Município. Agradece a administração por 

acolher seu pedido verbal sobre as calçadas, a obra já se iniciou, então agradece a 

Administração por ter executado seu pedido. Parabeniza também, pelas obras que estão 

sendo realizadas, a obra do campo, que já colocaram as telas, que são de ótima qualidade, 

está ficando uma obra bonita, ainda não se concluiu, mas afirma ter certeza que vai ficar 

uma obra bem legal. Sobre os vestiários o prefeito também irá fazer as reformas 

necessárias, e que devagarzinho tudo ficará pronto. Comenta também que esteve 

conversando com o Sr. Osvaldir sobre os recursos do Governo Federal, que tem assistido 

algumas reportagens que dizem que os Municípios nunca receberam tanta ajuda, e que 

isso é um ponto positivo do governo Bolsonaro. O Município já recebeu até então R$ 

244.000,00 (duzentos e quarenta e quatro mil) e vai receber mais três parcelas de R$ 

69.000,00 (sessenta e nove mil), que é do pacote de 60 bilhões que foi aprovado e estão 

sendo destinados aos Municípios para recompor as perdas. Sem contar que nosso 

Município vai ter um movimento, em cinco meses do auxílio emergencial, pois as cinco 

parcelas de R$ 600,00 (seiscentos reais) vão ser equivalentes a R$ 700.000,00 (setecentos 

mil de reais), que é um dinheiro que vai circular dentro do Município. Então, afirma que 

o vírus foi danado, está sendo danado, está gerando desempregos, destruindo a economia 

do país, então esse dinheiro e o auxílio para as pessoas necessitadas, vão fazer a economia 

girar e ajudar essas pessoas. Fala também que o Ministro da Economia Paulo Guedes 

afirmou que ele tem um pensamento bem positivo de que o Brasil vai sair dessa, vai 

surpreender o mundo na questão da recuperação. Ressalta também, que graças a Deus 

nosso Município não teve tantas perdas, parou pouco, pois teve Municípios maiores que 

ficaram muito tempo parados, sem empresas trabalhando, e felizmente, aqui no nosso 

Município teve apenas a parada no começo da pandemia, e as pessoas voltaram a trabalhar 

e a agricultura também não foi tão afetada quanto nos outros Municípios, que estão em 

situação extremamente caótica. Ainda mais agora com essa tragédia climática que atingiu 

também nosso Município, foi terrível, teve destruição de propriedades, mas por sorte não 

tivemos nenhuma vítima, danos materiais apenas, mas nem comparar com alguns 

Municípios, como por exemplo, Governador Celso Ramos, que teve 80% (oitenta por 

cento) da cidade destruída, ressaltando que fica pensando como um Município desses vai 

se reerguer, já com a situação da COVID-19 e agora isso, mas torce para que o Município 

consiga se reestruturar. Comenta também, que como professor está torcendo para que o 

problema se afaste o quanto antes para poderem voltar às atividades normais, pois está 

muito complicado para o professor e para o aluno, não só na perda de aprendizagem, pois 

sem dúvidas a perda é enorme, vários colegas vereadores possuem filhos na escola e 

sabem como é, inclusive têm dois, com filhos prestes a prestarem um vestibular, e a  

 

preocupação dessas crianças e adolescentes é enorme, então torce para que logo possamos 

voltar, para recuperar, não será um ano muito produtivo em termos de aprendizagem, mas 

que na segunda quinzena de agosto espera que possamos estar de volta as escolas. Afirma 



também que acha que somos abençoados em viver em um Município como Lacerdópolis, 

pois no Município temos poucos casos confirmados da COVID-19  . A Administração 

realizando obras, o Município com a economia estável ou com poucas perdas, então 

dentro de tantos problemas, o Município conseguiu se recuperar, e reforça que se sente 

muito abençoado de morar em Lacerdópolis. O vereador Leocindo: cumprimenta a 

presidente e todos os colegas, está feliz com a volta das reuniões presenciais, e concorda 

com a fala do colega Leonardo, que o nosso Município é abençoado, pois primeiro o vírus 

que chegou, e agora com o ciclone. Afirma que ouvir o relato das pessoas foi terrível, mas 

se formos analisar bem, nós somos abençoados, pois não tivemos grandes estragos nas 

casas. Mexeu mais nas propriedades, ficamos uns dias sem luz, mas nada muito grande. 

O vereador Carlos: cumprimenta a presidente e todos os colegas, afirma estar feliz em 

rever todos, parabeniza a doutora Janaina pelo trabalho que ela fez nas reuniões passadas, 

realizadas online, e agora na organização da sala, com o distanciamento correto e 

seguindo os protocolos da Organização da Saúde. Comenta sobre a devolução dos valores 

da Câmara para a prefeitura. Que o vereador Sergio quando era presidente fez o cheque 

com uma devolução simbólica, e acha que devemos fazer isso novamente, pois nossa 

Câmara tem que dar o exemplo na questão de economia. Comenta também que fica 

preocupado com a família, pois seu filho, essa semana estava tenso, preocupado com o 

vírus, gafanhotos, tornado, então fica difícil para as crianças estudarem com todo esse 

medo, e insegurança. Torce que a ciência descubra logo a cura. Por fim, a vereadora 

Jovane convida a todos os vereadores para a próxima reunião que será realizada no dia 

10/07/2020, sexta-feira, às dezenove horas. Nada mais havendo a tratar a Presidente 

mandou que se lavrasse a presente ata, que uma vez aprovada, vai pelos presentes 

assinada.  

 

 

 

Jovane Mantovani Dondel 

 

                                                        Fabiano Miqueloto 

 

Leonardo Antonelo 

 

Sérgio Antônio Calegari 

 

Maria Elena Prando Trevisan 

 

Carlos Alberto Dall’Oglio 

 

Leocindo Miguel Bussacro 

 

                                                     Paulo Henrique Da Cas 

 

NelsoDall’Orsoleta 

  



Ata nº 2193 

 

 

Aos dez dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, às 19:00 (dezenove) horas, na 

sala de sessões da Câmara Municipal de Vereadores, reuniram–se em sessão ordinária 

sob a presidência da vereadora Jovane Mantovani Dondel, os senhores vereadores: Carlos 

Alberto Dall’Oglio, Maria Elena Prando Trevisan, Leonardo Antonelo, Fabiano 

Miqueloto, Leocindo Miguel Bussacro, Sérgio Antônio Calegari, Nelso Dall’Orsoletta e 

Paulo Henrique Da Cas. Pedindo a proteção de Deus, a Presidente saúda todos os colegas 

vereadores. Dando início a sessão, solicitou à secretária que fizesse a leitura da ata da 

sessão anterior. Após a leitura a Presidente colocou a ata em votação e não havendo nada 

contra, foi aprovada por unanimidade. Não havendo nada na ordem do dia, passou-se a 

palavra livre onde fez uso o vereador Nelso: que cumprimenta a presidente e todos os 

colegas. Comenta que teve mais um problema com a água no nosso Município, que 

inclusive na noite anterior teve 56 chamadas perdidas no seu celular, e que três horas da 

manhã estava na rua resolvendo esses problemas. Explica então, para todos os vereadores 

ficarem cientes da situação, que haviam três saídas na Rua Sete de Setembro que 

abasteciam a Barra Fria, a Rua 31 de Março, a Rua Jordão Marcon, então apostaram em 

uma fonte de água próxima a escola Joaquim D’ Agostini, então foi fechado a água aqui 

e liberado por lá, mas como essa rede está muito velha ela não deu a fase total para 

abastecer, pois a água ia até uma altura e depois não ia mais. Então quis esclarecer a 

situação para os vereadores poderem repassar a população, que eles tinham uma saída, 

uma alternativa, mas não deu certo. O vereador Fabiano: cumprimenta a presidente e 

todos os colegas, comenta que esteve conversando com o prefeito sobre o sinal de linha 

telefônica da Comunidade de São Roque, que tem trinta famílias, e a comunidade Linha 

Encruzilhada, que tem dezesseis famílias, então o prefeito mandou um ofício para a TIM, 

para ver se conseguem mandar um sinal para essas comunidades, então repassa aos 

demais vereadores que o prefeito está tentando resolver essa situação.  Por fim, a 

vereadora Jovane: convida a todos os vereadores para a próxima reunião que será 

realizada no dia 17/07/2020, sexta-feira, às dezenove horas. Nada mais havendo a tratar 

a Presidente mandou que se lavrasse a presente ata, que uma vez aprovada, vai pelos 

presentes assinada.  

 

Jovane Mantovani Dondel 

 

                                                        Fabiano Miqueloto 

 

Leonardo Antonelo 

 

Sérgio Antônio Calegari 

 

 Maria Elena Prando Trevisan 

 

Carlos Alberto Dall’Oglio 

 

Leocindo Miguel Bussacro 

 

                                                     Paulo Henrique Da Cas 

 

NelsoDall’Orsoleta 



Ata nº 2194 

 

 

Aos dezessete dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, às 19:00 (dezenove) horas, 

por meio de videoconferência, reuniram–se em sessão ordinária sob a presidência da 

vereadora Jovane Mantovani Dondel, os senhores vereadores: Carlos Alberto Dall’Oglio, 

Maria Elena Prando Trevisan, Leonardo Antonelo, Fabiano Miqueloto, Leocindo Miguel 

Bussacro, Sérgio Antônio Calegari, Nelso Dall’Orsoletta e Paulo Henrique Da Cas. 

Pedindo a proteção de Deus, a Presidente saúda todos os colegas vereadores. Dando início 

a sessão, solicitou à secretária que fizesse a leitura da ata da sessão anterior. Após a leitura 

a Presidente colocou a ata em votação e não havendo nada contra, foi aprovada por 

unanimidade. Não havendo nada na ordem do dia, passou-se a palavra livre onde fez uso 

o vereador Paulo: cumprimenta a presidente e todos os colegas, deseja boa recuperação 

ao vereador Nelso, afirma que não só para ele, mas para toda a população, só cai ficha 

quando acontece com algum amigo ou conhecido nosso, então é hora das pessoas se 

cuidarem mais. O vereador Nelso: cumprimenta a presidente e todos os colegas, agradece 

ao vereador Paulo, e comenta sobre a vontade do pessoal da saúde nesse momento, das 

enfermeiras Marineia, Juliane e Fran, do doutor Fabrício, que foi na sua casa sabendo que 

havia dois pacientes com a COVID-19, consultou mesmo sabendo que podia sair 

contaminado também, então agradece tudo o que eles estão fazendo, e diz acreditar não 

ser só com ele, mas com toda a população de Lacerdópolis. Pede que seja encaminhado 

um ofício para esses profissionais de saúde agradecendo por tudo o que estão fazendo. O 

vereador Carlos: cumprimenta a presidente e todos os colegas, se solidariza as palavras 

do vereador Paulo em apoio ao vereador Nelso, comenta que durante toda a semana ele 

esteve trabalhando e se esforçando junto com o pessoal da CASAN, tentando colocar a 

cidade em ordem, e a gente se sente impotente contra esse inimigo invisível. Confessa 

também que está com medo, que nunca ficou tão nervoso, pois fica preocupado com sua 

família, e que vê a emoção do vereador Nelso na questão família, pensando o que está 

passando e o que ainda vai passar, pois a gente sabe que vai sair dessa. A vereadora Maria 

Elena:  cumprimenta a presidente e todos os colegas, deseja melhoras ao vereador Nelso, 

pois ele se dedicou a população e acabou se distraindo, porque é devido a esses pequenos 

descuidos que as pessoas acabam se contaminando. Também agradece ao pessoal da 

saúde, e comenta que assistiu um vídeo do CIEL, onde uma criança de seis anos desenhou 

uma enfermeira e um médico, mostrou o desenho para sua mãe ver e ela pediu porque ela 

desenhou eles sem máscara, então ela disse que desenhou eles dentro de um coração, e lá 

eles estão protegidos. Ressalta então quanto o pessoal da saúde é importante nessa época 

de pandemia. Deseja então que dê tudo certo, pois somos um povo de origem italiana, um 

povo forte. O vereador Sergio: cumprimenta a presidente e todos os colegas, se associa 

as demais palavras de apoio ao vereador Nelso, diz admirar o que o vereador faz pela 

população de Lacerdópolis, pois ele escuta o choro de muitas famílias quando ficam sem 

água no Município, sendo que o mesmo sabe cada curva e cada emenda da cidade. Então, 

dias que o vereador Nelso está em isolamento, torcer para que não falte água, então deseja 

melhoras para ele e toda sua família. Comenta também que esteve conversando com um 

bombeiro que lhe afirmou que no dia de ontem fez três internamentos por causa da 

COVID-19, então realmente é de se assustar, e diz também admirar quem trabalha com 

isso. Pediu ao bombeiro Paulo como eles conseguem estar na linha de frente, e ele 

respondeu que as roupas usadas precisam ser trocadas todas as vezes, e precisam de um  

 

carro só para isso. Mas precisamos enfrentar, precisamos de Deus, e como o vereador 

Carlos falou que estava com medo, todo mundo está com medo neste momento, pois 



quando se fala em família ninguém pode faltar. Por fim, a vereadora Jovane deseja 

melhoras ao vereador Nelso, convida a todos os vereadores para a próxima reunião que 

será realizada no dia 23/07/2020, quinta-feira, às dezenove horas, por videoconferência. 

Nada mais havendo a tratar a Presidente mandou que se lavrasse a presente ata, que uma 

vez aprovada, vai pelos presentes assinada.  

 

 

Jovane Mantovani Dondel 

 

                                                        Fabiano Miqueloto 

 

Leonardo Antonelo 

 

Sérgio Antônio Calegari 

 

 Maria Elena Prando Trevisan 

 

Carlos Alberto Dall’Oglio 

 

Leocindo Miguel Bussacro 

 

                                                     Paulo Henrique Da Cas 

 

NelsoDall’Orsoleta 

  



Ata nº 2195 

 

 

Aos vinte e três dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, às 19:00 (dezenove) 

horas, por meio de videoconferência, reuniram–se em sessão ordinária sob a presidência 

da vereadora Jovane Mantovani Dondel, os senhores vereadores: Carlos Alberto 

Dall’Oglio, Maria Elena Prando Trevisan, Leonardo Antonelo, Fabiano Miqueloto, 

Leocindo Miguel Bussacro, Sérgio Antônio Calegari, Nelso Dall’Orsoletta e Paulo 

Henrique Da Cas. Pedindo a proteção de Deus, a Presidente saúda todos os colegas 

vereadores. Dando início a sessão, solicitou à secretária que fizesse a leitura da ata da 

sessão anterior. Após a leitura a Presidente colocou a ata em votação e não havendo nada 

contra, foi aprovada por unanimidade. Na ordem do dia constou uma indicação de autoria 

do vereador Paulo. Indicação nº 006/2020, “Para que o executivo Municipal, juntamente 

com a Secretaria Competente realize um trabalho para estimular os produtores rurais a 

utilizarem do biogás como fonte de energia, conforme o determinado no Projeto de Lei 

nº 26/2018”. Passada palavra ao autor da indicação, para a defesa, o vereador que explica 

que fez essa indicação, pois o nosso Município é forte na criação de suínos, e é uma 

atividade que está crescendo cada vez mais, mas o problema na criação desses suínos são 

os dejetos desses animais (fezes e urina). Comenta que um morador da cidade reclamou 

do cheiro, pois um produtor passou o dejeto em suas lavouras sem a fermentação 

necessária. Afirma também que desde o seu tempo de escola já falavam do biogás, então 

não é uma ideia recente. Muitos produtores hoje estão investindo na área de energia solar, 

mas não é só a energia solar que dá para fazer energia elétrica, pois vemos granjas que 

reduzem pela metade o custo de energia elétrica com os biodigestores, então pede que a 

secretaria competente converse com os produtores sobre isso, é um trabalho que 

envolveria também a COOLACER, mas temos que incentivar o produtor a investir nisso, 

pois hoje em dia se for investir em energia solar custa em torno de R$ 200.000,00 

(duzentos mil reais), e um biodigestor custa aproximadamente R$ 80.000,00 (oitenta mil 

reais), então é uma forma da gente preservar o meio ambiente e não poluir a água. Na 

sequência a Presidente colocou em discussão a indicação nº 006/2020, onde o vereador 

Leocindo, afirma que acha uma ideia muito boa, mas que o no nosso Município talvez 

seja difícil se concretizar a ideia devido à grande quantidade de criadores de gado, leite 

onde os produtores utilizam desse dejeto para a pastagem. Em seguida a vereadora Maria 

Elena questiona o autor da indicação se não é apenas retirado o gás do adubo, se ele 

continua com os nutrientes. O vereador Paulo responde então que sim, é apenas retirado 

o gás, o processo de adubação depois é o mesmo. O vereador Leonardo, explica que o 

teor de fósforo, nitrogênio é o mesmo, a parte de nutriente não de perde com o biodigestor, 

é só retirado o gás, e a parte do adubo continua, então é uma ideia bem interessante, pois 

diminuiria bastante o cheiro e também a própria contaminação do solo. Na seqüência, a 

indicação nº 006/2020 foi colocada em votação sendo aprovada por unanimidade. Não 

havendo mais nada na ordem do dia, passou-se a palavra livre onde fez uso o vereador 

Fabiano: cumprimenta a presidente e todos os colegas, comenta que esteve conversando 

com o prefeito na semana passada e ele vai fazer o trabalho na Linha São Paulo, nas 

proximidades do Darci Albieiro, que é a tubulação nova do bueiro, que ao longo do tempo 

com as enxurradas, transbordava, e agora o prefeito já transportou os tubos e vai iniciar 

essa obra e vai aproveitar para fazer o tapa buraco. Diz que é bom estar fazendo a 

tubulação na cidade e também no interior. Afirma também que esteve conversando com 

a Marcia, que trabalha na vigilância sanitária, pois agora o povo só fala da COVID-19, 

mas como o tempo está esquentando, precisamos falar da dengue também, por exemplo, 

no cemitério da nossa cidade tem bastante gente que mora em outras cidades e tem seus 



entes queridos sepultados aqui, então tem vasos que acumulam água. Assim, ressalta a 

importância deste assunto, por isso ela afirmou que eles estão fazendo o monitoramento, 

a cada quinze dias, eles estão passando fazendo esse trabalho. Ela repassou também os 

pontos que tem para fazer teste do mosquito, na Rua Sete de Setembro tem o cemitério, a 

borracharia, o Regalin, Rua Severino Slongo na Agrolacer, na Rua Simon Proner no Lério 

e na Rua Jacob Viel o Mathullo. Então temos que tirar um pouco da mente das pessoas a 

COVID e pensar também na dengue. O vereador Sergio: cumprimenta a presidente e 

todos os colegas, lembra que no próximo dia 25 é dia do motorista e dia do agricultor, e 

por conta dessa pandemia todo mundo acaba esquecendo as datas. É um ano atípico, mas 

a gente tem que lembrar dessas classes, pois hoje é o que está segurando o Brasil de pé, 

o agronegócio e quem transporta o agronegócio, que são os motoristas. Não só aos 

motoristas de caminhão, mas nesse momento principalmente aos que transportam as 

pessoas doentes, esses que são verdadeiros guerreiros, pois hoje para transportar uma 

pessoa contaminada não é difícil, tem que pensar não só em você como na sua família, 

então tem que ter muita coragem. É um momento de cuidar do que se tem, e se prevenir, 

pois a gente vê o vereador Nelso, e fica preocupado, torce para que ele fique bem, então 

se cada um se cuidar tudo vai dar certo. Deixa sua homenagem aos motoristas, 

principalmente os de ambulância e os funcionários da prefeitura, e a todos os agricultores. 

Por fim, a vereadora Jovane convida a todos os vereadores para a próxima reunião que 

será realizada no dia 30/07/2020, quinta-feira, às dezenove horas, por videoconferência. 

Nada mais havendo a tratar a Presidente mandou que se lavrasse a presente ata, que uma 

vez aprovada, vai pelos presentes assinada.  
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Ata nº 2196 

 

 

Aos trinta dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, às 19:00 (dezenove) horas, por 

meio de videoconferência, reuniram–se em sessão ordinária sob a presidência da 

vereadora Jovane Mantovani Dondel, os senhores vereadores: Carlos Alberto Dall’Oglio, 

Maria Elena Prando Trevisan, Leonardo Antonelo, Fabiano Miqueloto, Leocindo Miguel 

Bussacro, Sérgio Antônio Calegari, NelsoDall’Orsoletta e Paulo Henrique Da Cas. 

Pedindo a proteção de Deus, a Presidente saúda todos os colegas vereadores. Dando início 

a sessão, solicitou à secretária que fizesse a leitura da ata da sessão anterior. Após a leitura 

a Presidente colocou a ata em votação e não havendo nada contra, foi aprovada por 

unanimidade. Na ordem do dia constou um projeto de Lei de autoria do Executivo 

Municipal. Projeto de Lei nº 028 de 30 de julgo de 2020, que, “Autoriza abertura de 

crédito especial/suplementar no Orçamento vigente e dá outras providências. Após a 

leitura, a presidente colocou o projeto em discussão, e não havendo nada contra foi 

aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada na ordem do dia, passou-se a palavra 

livre onde fez uso o vereador Leonardo: cumprimenta a presidente e todos os colegas, faz 

uma reflexão sobre a política brasileira no momento atual, pois o que mais se ouviu falar 

foi que, por conta da pandemia as pessoas teriam mais sensibilidade, sairíamos melhor 

depois de tudo isso, mas o que a gente esta vendo nessa pandemia, principalmente pela 

classe política, é lamentável, pois temos alguns Governadores com processos de 

impeachment, inclusive o nosso, no Rio de Janeiro não sabe como eles conseguem roubar 

tanto, governo após governo. Inclusive o Governador de agora, Wilson José Witzel, 

construiu sete hospitais de campanha, conseguiu concluir dois e que não foram utilizados. 

Afirma ainda, ficar se questionando que tantas pessoas estão morrendo por conta da 

doença como eles conseguem fazer esse tipo de coisa. Nesta semana o governador do 

Piauí, que tem a esposa como Deputada Federal está envolvido em escândalo do desvio 

do dinheiro do FUNDEP. No Amazonas também teve, e agora em Santa Catarina, o 

Governador recebeu o processo essa semana, não teve um deputado que saiu em defesa 

dele, então os governantes não estão realmente preocupados com a pandemia, pois na 

nossa região não teve nenhum leito aumentado em quatro meses, agora que estamos no 

pico da doença, no nosso Hospital Santa Terezinha que atende vários Municípios da 

região não teve um leito aumentado, e está com 100% (cem por cento) dos leitos 

ocupados. O nosso vereador Nelso inclusive, passou pela COVID-19, e se ele precisasse 

de um leito, o que graças a Deus não precisou, assim como 90% (noventa por cento) das 

pessoas não vão precisar, mas vai ter pessoas que vão precisar sim, como tem muitos que 

vão acabar falecendo. Diz achar isso um absurdo, pois ficamos quatro meses confinados 

em casa, e se algum familiar nosso precisar de um leito de UTI não vai ter. No nosso 

Município ninguém precisou de leito até o momento, mas tem muitos idosos no 

Município, e se caso precisarem de leitos não vão ter, então diz estar acompanhando 

vários noticiários e tem ficado muito revoltado, e que não sabe se o Brasil vai para frente 

depois dessa pandemia. Por fim, comenta também sobre o projeto aprovado na sessão de 

hoje no valor de R$ 150.000.00 (cento e cinquenta mil reais) que é para a pavimentação 

asfáltica da Rua 31 de Março, e isso é uma coisa boa, como temos várias coisas boas 

acontecendo no Município, se tomassem de molde à política e posição do nosso 

Município acha que o Brasil iria para frente. Temos também uma obra enterrada, que 

muitos prefeitos não gostam de fazer porque não aparece, e o nosso prefeito teve coragem  

 

de fazer uma obra grandiosa, que vai estar enterrada, mas que vai resolver ou minimizar 

as enxurradas, que com certeza ainda virão algumas. Parabeniza o vereador Sergio pelo 



seu aniversário. O vereador Sergio: cumprimenta a presidente e todos os colegas, 

agradece as felicitações pelo seu aniversário, diz que estava olhando para seu pai ontem 

e pensado que daqui a 40 anos vai estar com a idade de seu pai. Pega um gancho da fala 

do vereador Leonardo, e diz que sua preocupação no momento é que estamos no quarto 

mês do auxílio emergencial, e depois o que será desse povo sem dinheiro, que a maioria 

não soube gastar, pois esse dinheiro veio para comprar comida, para fazer as coisas mais 

necessárias, e a maioria comprou celular, comprou carro, roupa, e no final do ano quem 

vai suprimir essas necessidades, será que o governo ainda tem dinheiro para dar para essas 

pessoas. Diz que sua preocupação não é nem tanto com as UTIS, mas sim com os 

profissionais da saúde, que precisam lidar com esses equipamentos, pois alguns médicos 

já partiram devido à doença, outros estão fugindo com medo. Mas espera que tudo 

melhore logo, pois quase metade da população já está contaminada, e a partir daí o pico 

começa a decrescer. Diz ficar feliz que o vereador Nelso voltou ao trabalho, que sabe que 

ele passou por apuros, pois quem não se contaminou já estava assustado, imagina ele. 

Então nessas horas temos que pensar em Deus, e lembrar que Lacerdópolis é referência 

em nível de Estado, que estamos bem aqui. Hoje também aprovou uma emenda do 

Deputado Titon, então ainda bem que temos esses deputados que nos mandam recursos. 

Por fim, a vereadora Jovane convida a todos os vereadores para a próxima reunião que 

será realizada no dia 06/08/2020, quinta-feira, às dezenove horas, por videoconferência. 

Nada mais havendo a tratar a Presidente mandou que se lavrasse a presente ata, que uma 

vez aprovada, vai pelos presentes assinada.  
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