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Aos treze dias do mês de novembro 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, 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 discussão, em votação e não 

havendo nada contra, foi aprovada por unanimidade. Na Ordem do Dia constou um 

projeto. Projeto de Lei nº 34/2020, que, “Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração 

da lei Orçamentária de 2021 e dá outras providências”. A presidente suspendeu os 

trabalhos para baixar as comissões competentes. Reiniciando a sessão a presidente 

colocou o projeto em discussão e não havendo nada contra foi colocado em primeira 

votação sendo aprovado pela maioria. Não havendo nenhum outro assunto passa-se a 

palavra livre onde fez o uso da palavra o vereador Carlos: cumprimenta a presidente e 

todos os colegas, agradece a presença dos colegas vereadores no sepultamento de sua 

mãe, afirma que vai guardar cada um com muito carinho, foi uma perda que mexeu muito 

com a família, mas que estão bem conscientes que da forma que ela estava era difícil ela 

continuar junto de nós, mas tem certeza que ela está junto de Deus. Deixa registrado 

também que ela sempre o apoiava em todas a suas candidaturas, que foram quatro, e que 

ela sempre lhe deu força para alcançar seu objetivo. Comenta que lembra que em uma 

passagem pela Câmara o vereador Sergio também teve a perda de sua mãe, então também 

quis deixar registrado a perda de sua mãe. O vereador Leocindo: cumprimenta a 

presidente e todos os colegas, deixa registrado seus sentimentos de pêsames a família 

Dall’Oglio, diz lembrar da Dona Aurélia, uma mulher de boa conduta e simpática com 

todos. Deseja seus sentimentos de pêsames também a família do Senhor Euclides Miazzi 

que muitos anos trabalhou em nosso Município. Comenta também que no próximo 

domingo teremos a eleição, deseja uma boa sorte a todos os colegas vereadores que estão 

concorrendo assim como ele, e lamenta também a falta de alguns companheiros, pois 

dificilmente teremos outro grupo como tivemos nesta legislatura, mas faz parte da 

trajetória, e para quem ficar, deseja que tenham uma boa convivência como tiveram 

durante esses quatro anos. O vereador Leonardo: cumprimenta a presidente e todos os 

colegas, comenta que nesses últimos dias tivemos duas perdas lamentáveis, por 

circunstâncias diferentes, mas toda perda de uma vida é sentida, tanto do seu Euclides, 

que foi uma perda inesperada, deixando a comunidade em choque, pois era uma pessoa 

saudável, ativa, disposta, e de repente ocorre essa fatalidade. E a dona Aurélia, mãe do 

vereador Carlos, como o próprio padre disse na missa, seria egoísmo da nossa parte querer 

que ela continuasse, mas a perda sempre é dolorosa, e com certeza tanto ela quanto o seu 

Euclides estão descansando nos brações de Deus, então deseja força as famílias, tanto ao 

vereador Carlos e seu irmão Cesar, tanto a família do seu Miazzi, esposa e filhos, pois 

toda perda tem seu sentimento, e só quem está na pele para sentir, então deseja que Deus 

console as famílias. Ressalta também que domingo é um dos dias mais significativos da 

nossa democracia, dia das Eleições Municipais, tem certeza que a eleição vai ser 

tranquila, como já vem sendo a vários anos, e acredita que o eleitor do nosso Município  

 

 



já adquiriu essa consciência, pois no passado era diferente, haviam muitas brigas, coisas 

que ainda acontecem em outros Municípios, mas que no nosso já se adquiriu a maturidade 

por parte do eleitor, pois nem eles mais gostam de ver esse tipo de coisa. Deseja boa sorte 

a todos os candidatos, espera que os vereadores da Casa que estão indo a reeleição tenham 

êxito. Acredita que não vai concorrer mais a vereador, e não sabe se algum dia vai ocupar 

algum cargo político. Deseja boa sorte ao Paulo e ao Sergio que estão concorrendo a 

prefeito, que fizeram uma campanha honesta, e agora cabe ao eleitor decidir. O vereador 

Paulo: cumprimenta a presidente e todos os colegas, presta condolências a família Miazzi 

e Da Cas, o seu Euclides Miazzi era seu tio, comenta que o via mais do que uma vez por 

semana, adversários políticos sim, inimigos jamais, e fica muito feliz ao lembrar que um 

dia ele lhe disse que era o sobrinho que ele mais via, até mais do que o próprio Claudio 

Da Cas que trabalha aqui na prefeitura. Também se consola com a família Dall’Oglio, 

hoje tem uma trajetória com essa família de nove anos na empresa e pode dizer que se 

considera da família, e que admira muito coo o vereador Carlos e seus irmãos Cesar e 

Adalberto cuidavam da mãe, e que já disse na sua casa que quando tiver um filho quer 

que eles lhe cuidem pelo menos metade do que eles cuidaram dela. Comenta sobre a 

eleição, deseja  boa sorte a todos os candidatos, afirma que o nosso Município é referência 

para todos os outros, e foi uma eleição limpa, tranquila, e quem ganha ou quem perca, vê 

que precisamos formar novos líderes, pois nos dias de hoje ninguém mais quer ser 

candidato a vereador e nem a prefeito, e lá fora diz serem julgados por serem vereadores, 

mas ninguém se arrisca a concorrer, então temos que formar novos líderes, não apenas na 

política, mas na comunidade, por isso temos que ter essa missão de formar uma juventude 

para ser líder, pois está em falta. Reforça que deseja uma boa sorte a todos, e seja quem 

for que ganhar tem certeza que serão de boa índole. A vereadora Maria Elena: 

cumprimenta a presidente e todos os colegas, deseja seus sentimentos de pêsames a 

família Dall’Oglio e afamília do seu Euclides Miazzi, eles deixaram exemplos de trabalho 

e dedicação, diz ter lembranças da dona Aurélia no seu coração,  e que como mulher ela 

lhe elogiou uma vez e aquilo nunca mais saiu da sua mente, e que as mulheres também 

precisam conquistar espaço político, e como diz o vereador Paulo política não se mistura 

com amizade, um dia a política passa e agente volta a trabalhar, e que essa política seja 

uma política melhor, com pessoas pensantes para que tenha um resultado melhor. 

Comenta também que fazendo campanha sempre se aprende alguma coisa, e 

independente do resultado sempre vamos sair ganhando sendo políticos, pois se alcançar 

vitória é bom, e se não conseguir a gente lutou, se esforçou e aprendeu nessa caminhada. 

Afirma que vai sentir falta dos colegas vereadores que estão partindo, que aprendeu muito 

com eles, mas que se mantenham nessa política que vem se melhorando cada vez mais. 

O vereador Fabiano: cumprimenta a presidente e todos os colegas, deseja seus 

sentimentos de pêsames a família Dall’Oglio e a família do Euclides Miazzi, que desde 

sua infância lembra que ele foi presidente do sindicato, juiz de paz, prefeito, ele estava 

toda hora a disposição quando a gente ia na secretaria, foi presidente da Coolacer, fez 

muitos trabalhos pelo município, ele sempre vai ficar na nossa memória. O vereador 

Sergio: cumprimenta a presidente e todos os colegas, acrescenta as palavras dos colegas 

vereadores, diz que admira o vereador Carlos pela forma que cuidou sua mãe, o considera 

um exemplo, pois ele tem seu pai idoso também, mas graças a Deus tem sua esposa que 

faz tudo por ele, e sabe que o vereador Carlos fazia de tudo pela sua mãe, e a perda da  

 

mãe de qualquer forma que seja sempre vai doer, pois mãe é mãe, mesmo que esteja 

doente, é um vazio que fica, mas junto com aquele vazio ficam lembranças boas da 

infância. Fala também sobre o Seu Euclides Miazzi que sempre foi uma referência para 

ele, pois quando entrou para PMDB na época, assinou a filiação com o Euclides, e quando 



o Euclides foi candidato a prefeito ele foi a vereador, o seu Miazzi se elegeu e ele não, 

ficou suplente, e seu Euclides convidou então ele e o falecido vereador Nilvo para ir em 

missão oficial a Florianópolis, e com 18 anos de casa esse ano foi a única vez que foi a 

Florianópolis. Ressalta que tinha uma grande admiração por ele, e de lá para cá sempre 

tiveram juntos pois ele sempre coordenou as campanhas do MDB, então é uma referência 

para todos em termo de honestidade e seriedade. Pede que seja enviado um ofício a 

família Dall’Oglio e a família Miazzi Comenta também sobre a eleição, dizendo que 

temos quatro anos para plantar e um dia para colher, então quem semeou vai colher. Em 

aparte o vereador Carlos solicita que a Câmara mande um ofício de parabenização ao 

Flavio Pansera que foi comandante da polícia, era aqui do nosso Município, e que vai 

receber o Título de Cidadão Honorário na cidade de Chapecó/SC. Por fim, a vereadora 

Jovane, presta suas condolências a família Dall’Oglio e a família Miazzi, que tiveram 

perdas irreparáveis, mas que fazem parte da vida. Deseja uma boa sorte a todos os 

candidatos e convida a todos para a próxima reunião que será realizada no dia 20/11/2020, 

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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