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Aos vinte 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 segunda 

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

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

todos os colegas, deixa registrado sua reeleição, seu sexto mandato, e afirma que vai 

honrar cada voto que recebeu. Também ressalta a reeleição do prefeito Sergio, a sétima 

do MDB. Parabeniza os colegas que também se reelegeram, e ao vereador Leocindo que 

não alcançou a reeleição, mas que será o primeiro suplente e as portas desta casa sempre  

estarão abertas para ele. O vereador Fabiano: cumprimenta a presidente e todos os 

colegas, agradece toda a população de Lacerdópolis que o receberam em suas casas de 

braços abertos, então agradece o aconchego da população e os votos conquistados para o 

seu segundo mandato. A vereadora Maria Elena: cumprimenta a presidente e todos os 

colegas, agradece quem a recebeu em casa, e que como mulher procurou mais o voto da 

mulher e foi bem aceita por todas, fica feliz com os colegas que conseguiram a reeleição 

e deseja boa sorte a todos. O vereador Nelso: cumprimenta a presidente e todos os colegas, 

se associa as palavras dos colegas, e agradece todos que o receberam em suas casas, e que 

deve a população de Lacerdópolis a sua vitória. Que pretende trabalhar um pouco mais, 

pois o povo mostrou que gosta de quem trabalha e faz as coisas acontecerem. O vereador 

Carlos: cumprimenta a presidente e todos os colegas, passou mais um pleito e está saindo 

dessa Casa Legislativa, mas que acompanhou a movimentação desta campanha. Afirma 

que é diferente você ver e apostar em seu candidato. Que é uma batalha dura o pessoal ter 

a coragem de se candidatar, e que as vezes o povo fala mal dos vereadores, mas não tem 

coragem de colocar seu nome à disposição. Então diz que admira cada um que se 

candidatou, e parabeniza a todos, que se conseguiram foi porque batalharam para isso e 

que o povo confia nessas pessoas e quer que cada uma faça um grande trabalho para o 

Município. O vereador Leocindo: cumprimenta a presidente e todos os colegas, agradece 

de modo especial aos 88 votos que recebeu, e que os conquistou com raça. Agradece aos 

colegas vereadores, e ainda se considera parte desse time pois sempre terá parte na 

política. O vereador Leonardo: cumprimenta a presidente e todos os colegas. 

Cumprimenta cada vereador que conseguiu a reeleição, pois participou de todas as outras 

eleições e sabe que a busca do voto é uma atividade desgastante, pois você fica na 

insegurança e na incerteza até na hora que abrem as urnas. Diz compreender também o 

lugar do eleitor, pois desta vez esteve também como eleitor e não é fácil, pois você recebe  

 



os candidatos e percebe que todos eles mereceriam o seu voto, porque são pessoas boas, 

e você acaba tendo que optar por um. Afirma que todos estão de parabéns pelo trabalho 

que desempenharam dentro da política, e deseja que nesses próximos quatro anos 

continuem o trabalho que estão fazendo, e se possível melhorar, pois precisamos melhorar 

cada vez mais. Ao colega Leocindo, diz que sabe que a derrota não é fácil, mas que não 

se considere um derrotado, pois sempre foi muito trabalhador, não conseguiu os votos 

necessários, mas com certeza seus 88 votos somaram muito para conseguir eleger os seus 

colegas. E que como ele mesmo disse não conseguiu a reeleição, mas vai estar atuando 

na política, e que é uma pessoa que com certeza o partido precisa manter. E que como já 

foi dito, não é fácil se candidatar, muita gente fala mal, mas não tem a coragem de colocar 

seu nome à disposição. Afirma também que deixou claro para seu partido na última 

eleição que seria a última vez que iria de vereador, optou por isso, mas mesmo assim 

ajudou a montar a equipe para essa eleição, e esteve envolvido também, não tanto como 

um candidato, mas estava presente. Ressalta que ele, o Carlos e a Jovane não vão estar 

mais aqui ano que vem, mas vão sempre estar envolvidos na política, pois todo cidadão 

tem que ser político de alguma forma, e precisamos cada vez mais cativar pessoas para 

que se envolvam na política, e que o MDB está fazendo história no nosso Município.  Por 

fim, a vereadora Jovane, parabeniza os vereadores reeleitos, e deseja que façam um bom 

trabalho nos próximos quatro anos. Parabeniza também os novos eleitos no último 

domingo, e deseja que façam um bom trabalho junto a esta casa. Comunica a todos os 

vereadores que na próxima quinta-feira haverá audiência pública no Centro Comunitário 

as 19h. Convida a todos para a próxima reunião que será realizada no dia 27/11/2020, 

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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