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Ao nono 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 constou 

o Projeto de Lei nº 005 de 09 março de 2021, de autoria do poder Executivo, que 

“Dispõe sobre autorização para abertura de crédito especial/suplementar no orçamento 

vigente e outras providências”, o qual irá abrir crédito no valor de R$ 53.000,00 

(cinquenta e três mil reais) para a aquisição de uniformes e equipamentos escolares, 

dispensada a leitura do projeto devido que o mesmo já foi disponibilizado a todos, 

colocado o projeto em discussão e votação, foi o mesmo aprovado por unanimidade. 

Ainda na ordem do dia constou uma indicação. A Indicação nº 003/2021, de autoria do 

vereador Juventino, que “solicita ao Executivo Municipal a manutenção de toda a 

extensão do passeio público na Rua Duque de Caxias bem como a construção das 

calçadas até as imediações da empresa Idol e Serraria Scapini”. O Presidente passa a 

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

Juventino Savaris relata o perigo da via desta localidade, onde o trecho é perigoso, devido 

à sinuosidade da pista e sua descida. É um local onde transitam bastantes funcionários 

das duas empresas que acabam se deslocando de suas residências até o local de trabalho 

a pé, tendo em vista que alguns não possuem veículos, e não há transporte. Assim, pede 

a colaboração dos demais vereadores para que a Indicação 003/2021 seja aprovada. Deste 

modo o presidente coloca a mesma em discussão, e votação, não havendo nada contra, 

foi aprovada por unanimidade. Na ordem do dia é passada a palavra para o Sr. Secretário 

da Agricultura Edegar, para que possa explanar a respeito do Decreto nº 14, de 09 de 

março de 2021, que, “Dispõe sobre a declaração de Situação de Emergência no 

Município de Lacerdópolis/SC, por conta da “cigarrinha do milho”. Cumprimentando o 

Presidente e demais vereadores, explana sobre o Decreto Emergencial, pois em nosso 

Município, a praga da cigarrinha está acarretando muitas perdas, portanto, depois de uma 

reunião, foi feito um relatório de perdas de correntes desse enfezamento, no qual se 

constatou que nosso Município foi muito prejudicado, tendo se perdido tanto na parte de 

silagem, como de grãos. Informa ainda, que a cigarrinha é uma nova praga, que nos pega 

de surpresa, por isso, foi dado o primeiro passo, que é a promulgação do Decreto. Após 

esse Decreto, começamos ter outras indicações do Governo do Estado de como 

prosseguir. Dando continuidade, e não havendo mais nada a tratar encerra-se a Ordem do 

Dia e se passa a Palavra Livre. O Vereador Fabiano Miqueloto, cumprimenta o Presidente 

e todos os Colegas. Cumprimenta o Secretário Edegar e todos os presentes nesta seção 

virtual. Ressalta a importância do comentário do secretário e a iniciativa dos órgãos 

competentes a respeito da cigarrinha, e como isso é muito importante para a  

 

 

 

 



economia da agricultura. Informa ainda, que será conversado com bancos e gerentes 

devido a nova ordem emergencial, pois, com respeito a silagem, já é perceptível que será 

necessário a compra de milho, devido que a mesma não está tendo rendimento. Por fim, 

agradece a presença do Secretário. A Vereadora Damiana Didomenico cumprimenta o 

Presidente, os demais vereadores, e o Secretário. Agradece a presença do Sr. Secretário 

por sua explanação, e também agradece o colega Juventino por sua indicação, pois, têm 

na mesma rua alguns familiares, e os mesmos apresentam reclamações frequentes a 

respeito, e espera mesmo que seja executada essa ação.  Questiona o Presidente a respeito 

da situação do poço artesiano do Município e suas devidas reparações. Em aparte o 

Presidente responde, que o nível da água abaixou 66m (sessenta e seis metros) para 83m 

(oitenta e três metros), desta forma foi necessário coloca-la mais fundo, algo curioso 

devido que o Aquífero Guarani não costuma abaixar o nível. Informa ainda que o nível 

será monitorado nos próximos dias, e ressalta que devemos pensar mais à frente, e que a 

economia de água é muito importante para todos. Também é necessário o incentivo para 

todos os moradores que não possuem reservatório de água em casa que o adquiriam, 

devido que em alguma eventualidade com o poço tenham sua segurança. O Vereador 

Adhemar Dondel, inicia cumprimentado ao Presidente e aos demais colegas vereadores, 

e acredita ser muito válido o Decreto de Emergência, tendo em vista que já colheu uma 

lavoura de milho, e as perdas são significativas. A Vereadora Maria Elena cumprimenta 

o Presidente, demais vereadores e o Sr. Secretário Edgar. Parabeniza a dedicação do 

mesmo de se apresentar na Câmara, onde tal atitude facilitará muito o trabalho dos 

produtores. Agradece ao Sr. Secretário Cláudio do setor de Obras, responsável pela 

manutenção das estradas, quais estão ficando em ótima qualidade, ficando visível a 

dedicação dos funcionários em seu serviço. Parabeniza todas as Mulheres de nosso 

Município, pela passagem do dia da Mulher. A conquista das mulheres está cada vez mais 

tomando face no dia-dia, visto que no dia anterior, muitas mensagens de valorização e da 

conquista do seu espaço ao lado do homem, pois a mulher tem que ir a busca daquilo que 

é melhor para ela. O Vereador Modesto da Cas cumprimenta o Presidente e os demais 

colegas vereadores. Parabeniza as mulheres pelo seu dia. Agradece, pois na reunião 

passada, comentou que era necessária alguma ajuda para os produtores, e com a vinda do 

Decreto de emergência facilitará muito na situação das perdas. Por fim, o Presidente 

agradece a presença de todos, inclusive do Sr. Secretário da Agricultura, visto que nosso 

Município possui a agricultura como a maior fonte de renda. Pede que Deus abençoe e 

que a situação do vírus Covid melhore. Parabeniza também a todas as vereadoras e 

mulheres de nosso Municípío. Agradece a presença, e convoca todos os vereadores 

presentes para participarem da próxima sessão no dia 16.03.2021, 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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