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Aos dezesseis dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, às 19:00 (dezenove) horas, na Sala de Sessões 

da Câmara Municipal, 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 discussão, em votação e não havendo nada contra, foi aprovada por unanimidade. Na Ordem 

do Dia constou um Projeto de Lei nº 32/2020, que, “Dispõe sobre a atualização e reorganização do sistema 

municipal de educação do Município de Lacerdópolis e outras providências”. Tendo em vista a complexidade 

do projeto em questão, a presidente determinou que o mesmo permanecesse em estudo junto às comissões 

competentes. Não havendo nenhum outro assunto, passou-se a palavra livre onde fez uso o vereador Leonardo: 

cumprimenta a presidente e todos os colegas, deseja boa sorte aos vereadores que estão voltando às sessões 

presencias, espera que continuem de forma presencial, pois assim significa que os casos não estão aumentando 

e que a doença não tenha se proliferado. Comenta que graças a Deus no nosso Município não tem nenhum 

caso ativo, e alguns em observação, então isso quer dizer que estamos passando relativamente esta pandemia 

de certa forma confortável, e tomara que continue assim. Então deseja que todos nós nos cuidemos que logo 

esse problema passará. A vereadora Maria Elena: cumprimenta a presidente e todos os colegas, cumprimenta 

também o candidato a vereador que está presente, e diz que assistindo a sessão ele vai entender um pouco do 

que é a política, do que os instiga a serem políticos. E como ontem era dia do professor, homenageia o nosso 

colega Leonardo pela passagem desse dia. Pede que todos tenham respeito e paciência com os professores, e 

que se acham eles ruins, que estudem e vão ser professores, pois o professor é o que forma todas as outras 

profissões, e diz admirar muito o trabalho de todos os professores, então parabeniza o vereador Leonardo mais 

uma vez pela sua profissão. O vereador Fabiano: cumprimenta a presidente e todos os colegas, deixa suas 

condolências à família Giusti pelo falecimento do Sr. Silverio Giusti. Por fim, a vereadora Jovane, informa 

aos vereadores que como este mês temos cinco sextas-feiras, a próxima sexta dia 23, não teremos sessão, 

tendo em vista a realização da audiência pública convocada pelo Executivo Municipal. Convida a todos para 

a próxima reunião que será realizada no dia 30/10/2020, sexta-feira, às dezenove horas, na sala de sessões da 

Câmara Municipal. 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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