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Aos três dias do mês de setembro 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 um projeto de lei de autoria do Executivo Municipal. 

Projeto de Lei Municipal nº 031 de 03 de setembro de 2020, que, “Autoriza abertura de crédito 

especial/suplementar no Orçamento vigente e dá outras providências”. Após a leitura do projeto, a 

presidente o colocou em discussão, e não havendo nada contra, foi colocado em votação, sendo 

aprovado por unanimidade. Não havendo nenhum outro assunto na ordem do dia, passou-se a palavra 

livre onde fez uso o vereador Carlos: cumprimenta a presidente e todos os colegas, comenta que hoje 

foi um dia de bastante emoção na Idol Calçados, pois completou um ano do incêndio de grandes 

proporções que atingiu a empresa, que ficaram emocionados, pois várias pessoas durante o dia 

lembraram, vieram conversar, deram força. Então agradece todas as pessoas do fundo do coração, o 

pessoal da cidade, os clientes a Administração, os colegas vereadores que também deram muito apoio 

para a família Idol, que essa força os motivou a reerguer o empreendimento que com certeza já está 

bem adiantado, e que dia a dia estão alcançando aquilo que tanto almejam. A vereadora Maria Elena: 

cumprimenta a presidente e todos os colegas, cometa sobre o mês e setembro, que é o mês do “setembro 

amarelo”, ressalta então que antigamente não se comentava muito sobre depressão, até muita gente 

achava que era preguiça, fraqueza, frescura, e hoje ela é considerada uma doença como qualquer outra. 

E às vezes as pessoas procuram ajuda quando é tarde, ou quando já precisam ser dopadas de 

medicamentos, mas hoje me dia tanto na educação quanto na saúde existe ajuda, na educação tem as 

psicopedagogas, então a criança que já enfrenta pequenas dificuldades é indicada para conversar com 

esse profissional, e isso é uma coisa muito boa, mas ainda existe muito preconceito sobre isso, pais 

que acham que porque o filho está indo na psicopedagoga ele é louco, mas não é assim, as pessoas tem 

que entender que isso é pra não acabar se tornando uma doença psicológica. E essas doenças judiam 

muito das pessoas, principalmente das crianças, muitas têm ansiedade, ma a ansiedade cresce e se torna 

uma doença quando adulto. E no posto de saúde existe a psicóloga, e você percebe que a pessoa que 

busca um psicólogo já é uma situação estranha, mas e for em um médico e ele te dopar de remédio as 

pessoas não acham estranho, então conversar com uma psicóloga não é estranho, é melhor do que 

começar tomar muitos remédios muito cedo com medicamentos muito fortes, para dormir, para 

acalmar. Então espera que o “setembro amarelo” seja levado a sério e que as pessoas tenham 

consciência que isso precisa ser levado a sério. O vereador Leonardo: cumprimenta a presidente e 

todos os colegas, complementa o que a vereadora Maria Elena falou, que realmente a depressão é uma 

doença seríssima, que afeta muitas pessoas, principalmente nessa época de pandemia os índices de 

pessoas com depressão tem aumentado muito, inclusive em crianças e adolescentes, em especial os 

estudantes, que por conta dessa mudança de rotina acabou intensificando esse problema bem sério. 

Que as vezes as pessoas não dão muita importância. Fala também sobre a sua classe, que são os 

professores. Faz uma homenagem e parabeniza essa classe que foi uma das primeiras a parar, e vai ser 

uma das últimas a voltar. Comenta que são feitas reuniões seguidas entre os professores das duas 

escolas em que trabalha, e as angústias são muitas, mas que os professores estão sendo guerreiros, e 

vê dos grupos que faz parte, tanto da escola Joaquim D’Agostini quanto a do CERT, a angústia dos 

professores que tiveram toda uma mudança de rotina, uma readaptação, e que felizmente conseguiram 



de certa forma dar conta do recado. Logicamente, a qualidade nem se compara da forma que era no 

período presencial. Ressalta que se fosse falar de si, precisaria um longo período para explicar como 

afetou seu dia a dia, antes era todos os dias “ligado no 220”, de domingo a domingo, era uma rotina 

alucinada, e era cansativo, era corrido, mas que agora está fazendo muita falta. E os professores estão 

sendo guerreiros tentando minimizar as percas dos alunos, tentando fazer com que o conhecimento 

consiga chegar aos alunos que de certa forma também estão tendo muitas perdas, mas como já falou 

em sessões passadas, as perdas não são apenas na questão do aprendizado. Diz que a gente vai ter que, 

de uma forma ou de outra tirar algo bom disso, e que de certa forma já está bem mais tranquilo, já 

conseguiu se adaptar a essa nova rotina, mas que no primeiro e no segundo mês foi bem complicado, 

pois foi uma mudança brusca e brutal, e que não vê a hora que voltem as aulas presenciais também, 

porém temos que respeitar todas as orientações, e quando for para voltar que seja com segurança. Então 

deixa registrado a público seus parabéns a todos os professores, a equipe de direção e também aos pais 

que estão ajudando para superarmos este momento. Aproveita também para parabenizar a empresa 

Idol pelo ano, pois foi um ano de superação, pede ao vereador Carlos que leve os parabéns a toda sua 

empresa, e que questões políticas são irrelevantes neste momento, quando se fala de uma empresa 

muito importante para o Município, toda a equipe juntamente com os funcionários superou esse 

momento, então parabeniza pela retomada. Por fim, a vereadora Jovane,  comenta que a seis meses faz 

parte da família Idol, diz ter muito orgulho de trabalhar nessa empresa, e que vê todos os dias o 

empenho, tanto do vereador Carlos, o vereador Paulo que também está bem a frente na empresa, o 

Cesar, o André, em ver a Idol mais forte do que antes, então deixa registrado que tem muito orgulho 

de trabalhar nessa empresa que está se superando a cada dia. Convida a todos os vereadores para a 

próxima reunião que será realizada no dia 10/09/2020, 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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