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Aos dez 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. Não havendo nenhum assunto na Ordem do Dia, passou-se a palavra livre onde fez 

uso o vereador Fabiano: cumprimenta a presidente e todos os colegas, comenta sobre as obras que 

estão acontecendo no Município, o asfalto da cidade e a pintura do mesmo, afirma que a cidade está 

ficando bonita, e que aobra do asfalto é a obra dos R$ 200.000,00 (duzentos mil) do deputado Titon, 

então deixa registrado que a dministração está fazendo um ótimo trabalho. O vereador Sergio: 

cumprimenta a presidente e todos os colegas, pede que seja convidado para esta casa o secretário da 

saúde para prestar esclarecimentos e uma prestação sobre o dinheiro que veio e onde ele será usado. 

Comenta então que na semana passada foi esquecido mas tivemos o óbito da pessoa mais velha do 

nosso Município, aos 99 (noventa e nove) anos, então pede que seja mandado um ofício de pêsames a 

sua família, pois ela é tia do prefeito e é uma Calegari, e também não é sempre que as pessoas chegam 

a essa idade, mas que infelizmente não chegou ao centenário. Ressalta também que ele juntamente 

com vereador Fabiano estavam falando com o prefeito sobre as obras que estão sendo realizadas no 

Município, e que as emendas do deputado Titon estão sendo muito bem usadas, R$200.000,00 

(duzentos mil) no asfalto da cidade e os outros R$ 200.000,00 (duzentos mil) no asfalto no interior, 

então mais uma conquista para  nosso Município Por fim, a vereadora Jovane, convida a todos os 

vereadores para a próxima reunião que será realizada no dia 17/09/2020, 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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