
Ao vigésimo terceiro dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, às 19:00 

(dezenove) horas, na sala de sessões da Câmara Municipal de Vereadores, reuniram–se 

em sessão ordinária virtual, sob a presidência do vereador Nelso Antônio Dall’Orsoletta, 

os senhores vereadores: Sergio Antônio Calegari, Fabiano Miqueloto, Adhemar 

Alexandre Dondel, Modesto Da Cas, Juventino José Savaris Júnior, Gerveson Antonio 

Cadore, Damiana Didomenico, e Maria Elena Prando Trevisan. Pedindo a proteção de 

Deus, o Presidente deu as boas-vindas a todos os colegas vereadores, e comunica que o 

vereador Modesto participará da sessão por meio de ligação de vídeo do aplicativo 

WhatsApp, tendo em vista que o mesmo teve problemas técnicos com o aplicativo zoom, 

o qual é disponibilizado para realização da sessão virtual. Solicita à secretária que faça a

leitura da ata da sessão anterior. Após a leitura o Presidente colocou a ata em votação,

sendo aprovada por unanimidade. Não havendo pauta para a Ordem do Dia, passou-se a

Palavra Livre, iniciando-se pelo o vereador Juventino que cumprimenta o Presidente,

demais vereadores e a quem está assistindo. Solicita ao Presidente que o Sr. Osvaldir Da

Cas, responsável pela contabilidade da prefeitura, para que se for possível apresentar-se

na próxima sessão para que possa ser discutida a real situação do Município, como por

exemplo, quanto dinheiro foi arrecadado no ano de 2020 e quanto está atualmente em

caixa, reforçando que será de grande valia a presença do contador para que possam ser

esclarecidas eventuais dúvidas. Retomando a palavra, o Presidente informa que senhor

Osvaldir passou por uma cirurgia, e devido ao seu estado de saúde encontra-se de férias.

Assim que ele retornar ao trabalho de forma presencial, vai conversar para que participe

da sessão. O vereador Adhemar, critica os motoristas que passam na linha de São Roque,

pois estão trafegando com velocidade muito alta na via pública. Salienta que é um local

onde tem crianças que atravessam na via, tornando extremamente perigoso o tráfego de

todos os transeuntes no local. A vereadora Maria Elena cumprimenta o Presidente e os

demais colegas vereadores, e afirma que o longo tempo de duração da pandemia está se

arrastando, e que agora estamos novamente em uma época de grande risco de

disseminação de tal doença, e que seria interessante que a secretária da saúde se

apresentasse em uma sessão para explicar um pouco mais dos cuidados que se deve ter a

respeito do corona vírus, devido que grande maioria das pessoas não está levando tanto a

sério o problema, e que é algo que se deve ter cuidado até que a vacina chegue a todas as

pessoas. A vereadora Damiana inicia cumprimentado o Presidente e os demais colegas

vereadores, concordando com a colocação da vereadora Maria, sobre o assunto da covid-

19. Afirma ser necessária a presença da secretária da saúde para sabermos os reais

acontecimentos do vírus, e do comportamento das pessoas frente a isso. Informa que tem

sido questionada por algumas famílias, sobre o atendimento durante o período de

isolamento, os quais comentaram que o serviço da saúde se mostrou indisponível no

decorrer do isolamento com o intuito de se verificar se necessitavam de algo. Por fim o

presidente Nelso explana sobre o modo que está ocorrendo a sessão de forma on-line,

devido ao aumento significativo de casos de corona vírus, inclusivamente em sua empresa

onde um casal de funcionários estão isolados para que possam fazer o teste da COVID-

19, e reforça a sua preocupação para com todos. Convoca a todos os vereadores presentes

para
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participarem da próxima sessão no dia 02.03.2021, as 19horas. Nada mais havendo a 

tratar o Presidente mandou que se lavrasse a presente ata que uma vez aprovada vai pelos 

presentes assinada.  
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