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Ao segundo dia do mês de março 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. Não solicita à secretária a leitura da ata 

da sessão anterior, pois a mesma foi disponibilizada por WhatsApp. O Presidente colocou 

a ata em discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade. Na ordem do dia 

atendendo ao pedido da vereadora Maria Elena temos a Secretaria da Saúde presente na 

sessão, a Sra. Ticiana Moreira cumprimenta o Presidente e demais vereadores, 

explanando algumas questões referentes à pandemia que estamos vivendo há quase um 

ano. Reforça que todas as recomendações de segurança já são do conhecimento de todos 

e não é necessário repassar tudo novamente, devido a mídia repassar isso frequentemente 

todo dia. Apesar de todos esses cuidados ainda vemos muitas pessoas que não respeitam 

as normas de segurança, por tais motivos vemos esse colapso em muitos estados, sendo 

um deles Santa Catarina, o qual tem muitos casos e os leitos de hospitais estão operando 

com carga máxima. Assim, o HUST pediu auxílio aos Municípios da região da AMMOC, 

de profissionais de saúde, os quais não temos condições de deslocar até o hospital, porém, 

nos disponibilizamos ajudar financeiramente para a contratação de funcionários. Salienta 

que somos muito bem atendidos no HUST quando necessitamos do serviço. Afirma que 

nosso Município em relação aos demais está se comportando de uma forma positiva, 

devido aos poucos casos, sendo que os casos ativos não são de natureza grave, sendo a 

maior preocupação os idosos e as pessoas que tem comorbidades. No que se refere as 

vacinas, a primeira a primeira remessa veio com 16 (dezesseis) doses da vacina do 

Butantã, a Coronavac que é aplicada em duas doses, e é necessário a aplicação das duas 

doses para que a vacina tenha efeito de imunização. Vacinou-se então, os funcionários da 

linha de frente, sendo quem trabalha na triagem, médicos, enfermeiros, técnicos, os quais 

têm o contato direto com o paciente que surge com os sintomas. Posteriormente a isso 

recebemos mais 10 (dez) doses para os funcionários da saúde, após recebemos 20 (vinte) 

doses direcionadas para os idosos com mais de 90 (noventa) anos, dos quais temos 10 

(dez) pessoas no Município. Na última sexta-feira dia 26.02.2021 foram recebidas 60 

(sessenta) doses da vacina, sendo a Astrazeneca, que é com o vírus vivo, sendo por 

consequência uma reação um pouco maior, gerando assim grande preocupação, porém a 

aplicação foi um grande sucesso e não houve qualquer incidente. Ressalta também que 

até o momento não houve nenhuma rejeição a vacina, imunizando dessa forma todos os 

idosos na faixa etária de 84 (oitenta e quatro) a 90 (noventa) anos, continuando assim no 

próximo dia com os idosos de 83 (oitenta e três) anos. É importante que atenda-se a rede 

de saúde privada, como por exemplo os dentistas, assim, já foram vacinados 5 (cinco) 

funcionários, temos também a informação que nesta sexta-feira recebemos mais um lote 

de vacinas, é impressionante a precisão com que as vacinas chegam dentro do prazo e 

suas prescrições para que sejam manipuladas, como por exemplo, ao imunizar o cidadão 

deve-se alimentar o sistema com CPF de quem recebeu a dose e posteriormente 

encaminhar ao Ministério Público. Informa o grande número de reuniões quais os 

Municípios catarinenses estão tendo, e a discussão sobre as compras de vacinas do Estado, 

qual é de um modelo diferente aprovado pela ANVISA, entrando assim a questão da 

equidade onde se imagina de que modo os Municípios comprariam e distribuiriam a 



vacina. Comenta o sucesso que se tem com essa nova remessa para imunizar toda a 

população com mais de 80 (oitenta) anos do nosso Município. Neste momento temos 570 

(quinhentos e setenta) pessoas entre a faixa etária de 60 (sessenta) a 99 (noventa e nove) 

anos, deste modo conforme vai se reduzindo a idade fica mais difícil abranger um número 

alto de imunizados, lembrando que a ordem de vacinas continuará da mesma forma, 

primeiramente a linha de frente de atendimento e posteriormente os idosos de ordem 

decrescente por idade. O Presidente agradece a presença da Sra. Secretária e questiona 

aos colegas vereadores se alguém tem alguma colocação. Ainda na Ordem do Dia temos 

uma indicação de autoria do vereador Sérgio Calegari, Indicação nº 002/2021 de 02 de 

março de 2021, “Para que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria 

competente adquira 5 (cinco) carretas basculantes de silagem”. O Presidente passa a 

palavra para o autor da indicação para que possa fazer a defesa. Iniciando o vereador 

Sérgio cumprimenta o Presidente, os colegas Vereadores e a Secretária de Saúde. Ressalta 

o difícil momento que estamos passando como, por exemplo, a praga da cigarrinha, e 

como a silagem é um dos manejos mais utilizados pelos produtores de forma que quando 

há escassez de comida a mesma faz a substituição. E assim, se a prefeitura adquirir as 

carretas fica um modo muito mais prático para o transporte da silagem, do modo que uma 

carreta fique junto a colheitadeira enquanto a segunda está descarregando o produto, 

podendo as mesmas serem distribuídas de forma que todos os agricultores desprovidos 

de implementos agrícolas possam se beneficiar. O Vereador parabeniza os funcionários 

da prefeitura que estão operando nas lavouras, trabalhando todos os dias para que o 

trabalho seja realizado com esmero, solicitando ao final o apoio de todos os colegas. O 

Presidente colocou a Indicação nº 002/2021 de 02 de março de 2021 em discussão e não 

havendo nada contra a mesma, foi aprovada por unanimidade. Não havendo mais nada na 

ordem do dia abre-se a Palavra Livre. A vereadora Maria Elena Trevisan inicia 

cumprimentando ao Presidente e aos demais colegas vereadores. Parabeniza a Sra. 

Secretária Ticiana, que reconhece seu difícil serviço em um momento tão delicado como 

esse do corona vírus. Ressalta a alegria com sua presença na sessão e por suas palavras. 

Comenta a indicação do vereador Sérgio, proposta nessa noite, reforça a grande 

importância da agricultura familiar em nosso Município, e pede que a indicação seja 

observada com carinho pelo prefeito. A vereadora Damiana Didomenico cumprimenta o 

Presidente e a todos os colegas vereadores, agradecendo a presença da Sra. Secretária 

Ticiana pela explanação a qual foi muito válida e esclareceu as dúvidas. O vereador 

Sérgio Calegari parabeniza a Sra. Ticiana pela disponibilidade tanto neste mandato como 

no mandato passado na posição de Secretária da Educação, onde sempre se fez presente 

quando solicitado. Pede a colaboração de nossa população para que use a máscara e siga 

os procedimentos para evitar a disseminação do vírus da COVID-19, pois o tempo de 

agora é o momento de pensar principalmente no próximo e não somente no particular. 

Falando sobre a agricultura comenta sobre a colheita de milho, pois a nossa região está 

com um alto número de prejuízo na colheita de milho, devido à estiagem as plantas não 

produziram tantos grãos como deveriam, e por isso devemos olhar principalmente para o 

próximo e se conscientizar. Na ordem da vez o vereador Modesto da Cas concorda com 

a indicação proposta nesta noite, e ressalta que se deve cuidar das máquinas do Município. 

Que se possível guardá-las em local coberto para que em época que as mesmas estejam 

paradas não se deteriorem no tempo. Questiona uma dúvida de alguns produtores a 

respeito da cigarrinha, e se haverá algum auxílio emergencial devido às grandes perdas 

de milho. Posteriormente o vereador Fabiano Miqueloto cumprimentando o Presidente e 

os demais vereadores agradecendo a presença da Secretária e os seus esclarecimentos. 

Apóia a indicação comentada anteriormente para aquisição das carretas basculantes, as 

quais serão de grande proveito para os agricultores. Por fim, presidente Nelso 



Dall’Orsoleta afirma que tal indicação poderá ser muito valida, pois com esse número de 

carretas poderá atender mais que um produtor por vez, agilizando assim o processo em 

época de colheita. Ressalta o alto valor dos combustíveis e que tal acréscimo refletirá em 

nossos supermercados. Explica a falta de água que estão tendo durantes as noites no 

Município, e que o problema está sendo resolvido, onde a CASAN de Chapecó vai 

comparecer para nos auxiliar na resolução do problema. Convoca todos os vereadores 

presentes para participarem da próxima sessão no dia 09.03.2021, 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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