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Ao vigésimo terceiro 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 e Maria Elena Prando Trevisan. Pedindo a proteção de Deus, o Presidente deu as 

boas-vindas a todos os colegas vereadores. Dispensa 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 pela maioria. Iniciando a Ordem do dia temos o Projeto de 

Lei Ordinária nº 007, de 15 de março de 2021 que “Dispõe sobre a reestruturação do 

Conselho Municipal de acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 

– CACS-FUNDEB, em conformidade com o artigo 212-A da Constituição Federal, 

regulamentado na forma da Lei Federal nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020”. 

Dispensada a leitura, o projeto é colocado em discussão, e posteriormente em votação, 

sendo aprovado pela maioria. Ainda na ordem do Dia, a Indicação nº 005, de 23 de março 

de 2021, de autoria do Vereador Adhemar Dondel, “Para que o Executivo Municipal 

juntamente com a Secretaria de Agricultura, providencie um distribuidor de dejetos 

suínos de 4 (quatro) mil litros, para os moradores da linha São Roque, em nosso 

Município, com o intuito de que se realize de forma mais prática a distribuição dos 

dejetos pelas lavouras”. O Presidente passa a palavra para que o vereador faça a defesa 

de sua indicação. O Vereador Adhemar Dondel inicia cumprimentado o presidente e aos 

demais colegas vereadores, e comenta que já é solicitado a algum tempo esse distribuidor 

de quatro mil litros pelos moradores locais, e como tem a produção de leitões da granja 

do Raul Proner, há uma quantidade muito grande de dejetos para ser utilizados, e como o 

preço dos insumos é alto, dessa maneira facilitaria muito os produtores locais na 

distribuição do dejeto e consequentemente aumentaria os ganhos na colheita. O 

Presidente coloca a Indicação nº 005 em discussão e posteriormente em votação, sendo 

aprovada pela maioria. Na seqüência consta um requerimento de autoria do Vereador 

Sérgio Calegari endereçado ao Presidente da Câmara Municipal e ao Prefeito Municipal, 

que “solicita a título de informação copias dos balancetes mensais referente aos meses 

de janeiro e fevereiro de 2021 do Município de Lacerdópolis e dessa Casa Legislativa”, 

passado a palavra para o mesmo fazer a defesa de seu requerimento. O Vereador Sérgio 

Calegari inicia cumprimentando o presidente e aos demais colegas vereadores, salienta 

que o requerimento em questão, tem o intuito de que os vereadores eleitos nesse mandato 

possam observar o controle em relação aos custos. Sendo que, com os balancetes na Casa 

é possível que todos vejam com transparência onde o dinheiro é investido. Foi colocado 

em discussão o requerimento, e posteriormente em votação, sendo aprovado pela maioria. 

Dando seqüência à sessão, se inicia a Palavra Livre com a Vereadora Maria Elena que 

explica sua participação na reunião da EPAGRI, e o trabalho desenvolvido pelos 

extensionistas em nosso Município, como por exemplo, sobre a disseminação das pragas. 

Tendo em vista que temos as produções de laranjas comprometidas devido à falta de 

tratamento, e com esses encontros é explicado como fazer medicamentos caseiros para 

que se possam combater as pragas sem agredir tanto o meio ambiente. Reforça a 

importância do trabalho dos mesmos, e que quaisquer dúvidas devemos procurá-los. O 

Vereador Sérgio Calegari traz a informação de uma indicação do início deste ano de 

reposição salarial da bancada do MDB, referente a porcentagem referente a revisão geral 



anual, e que na próxima terça será colocado em votação nesta Casa. Lamenta o 

falecimento de um morador de nosso Município, devido ao Covid-19. Informa que 

chegou mais uma remessa de doses da vacina contra o coronavirus em nossa Unidade de 

Saúde, sendo que a meta é até o final de semana, os idosos acima de 68 anos serem 

vacinados. Por fim, reforça que devemos continuar com os cuidados de prevenção. O 

Vereador Fabiano Miqueloto inicia cumprimentando o presidente e demais colegas 

vereadores, comenta sua participação na reunião da EPAGRI, assim como a vereadora 

Maria Elena, e repassa o aviso do extensionista Zanata, “que já está disponível o troca-

troca do calcário”. Sendo somente necessário apresentar as análises de solo. Por fim o 

presidente comenta sobre o falecimento do Sr. João, ex-funcionário, qual prestou muito 

serviços ao Município, e deixa os sentimentos a família, solicitando que a Secretaria desta 

Casa envie um ofício de condolências à Família enlutada. Sobre a reposição salarial 

comentada pelo vereador Sérgio acredita ser de grande valia, pois é algo necessário a 

todos os servidores. Agradece a presença de todos, e convoca todos os vereadores para 

participarem da próxima sessão virtual no dia 30.03.2021, 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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