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                      ATA Nº24/2020  

                      SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2020. 

Aos 17.11.2020 (dezessete dias do mês de novembro de dois mil e vinte), as 18h00min (dezoito horas), 

realizou-se sessão da Câmara. O Presidente Vereador Juliano Malacarne, cumprimentou a todos e 

convocou o Secretário para fazer a chamada dos Senhores Vereadores: ALDIR ANTONIO 

MULINETH; CLEBER VELOSO DE LINHARES; CLODOALDO DA SILVA; ELIANE CIVA; 

JAQUES DE COL; JULIANO MALACARNE; LOIVO ANTONIO LORENZI; MÁRIO DE 

ARAÚJO e VALMOR ROSSETTO. Havendo quórum e invocando a proteção de Deus, declarou 

abertos os trabalhos da presente sessão. Colocou a ata nº22/2020 em discussão e posterior votação, 

aprovada por unanimidade. Convocou o secretario a efetuar a leitura do expediente: REQUERIMENTO 

Nº32/2020: “Votos de “Profundo Pesar”, pelo falecimento de MARILICIA DE OLIVEIRA DA 

SILVA, ocorrido no dia 10 de novembro de 2020, registrando-se nos anais desta casa”. Câmara 

Municipal de Vereadores. REQUERIMENTO Nº33/2020: “Votos de “Profundo Pesar”, pelo 

falecimento de JÓSMA CARDOSO DA SILVEIRA, ocorrido no dia 14 de novembro de 2020, 

registrando-se nos anais desta casa”. Câmara Municipal de Vereadores. REQUERIMENTO Nº34/2020: 

“Votos de “Profundo Pesar”, pelo falecimento de ROSANGELA BARELA, ocorrido no dia 15 de 

novembro de 2020, registrando-se nos anais desta casa”. Câmara Municipal de Vereadores. PROJETO 

DE LEI Nº043/2020: “Autoriza o Poder Executivo a doar bens municipais inservíveis para a Associação 

de Pais e Amigos do Excepcional – APAE. Arildo Flores da Cunha- Prefeito Municipal. PROJETO DE 

LEI Nº044/2020: “Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021 e dá outras 

providências”. Arildo Flores da Cunha- Prefeito Municipal. INDICAÇÃO Nº058/2020: “Que seja 

efetuado uma revisão nos critérios dos valores cobrados de IPTU no nosso Município”. Ver. Cleber 

Veloso de Linhares – Bancada do PDT. INDICAÇÃO Nº059/2020: “Que sejam instaladas placas 

indicativas nas lombadas do distrito de Encruzilhada bela Vista”. Ver. Aldir Mulineth – Bancada do PP. 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº004/2020: “Qual o valor gasto com merenda escolar, durante o 

período de epidemia”. Ver. Mário de Araújo – Bancada do PT. Concedeu a palavra ao senhor Vereador 

CLEBER VELOSO DE LINHARES: “Cumprimento o Sr. Presidente, nobres colegas, assessor 

jurídico, Requerimentos de Pesar, é uma lastima muito grande, três pessoas da comunidade de Bom 

Retiro, mas as vezes o destino nos prega algumas peças, mas a morte faz parte da vida e deixo minhas 

condolências as famílias, Projeto de Lei, acho que os bens doados devem servir para algo, se fossem 

inservíveis não adiantaria doar, Projeto de Lei da LDO, venho falando que seja elaborado uma LDO, 

Plano Plurianual, que seja sentado com a população, para debater as prioridades e ultimamente vem 

sendo copiado de um ano para o outro, indicações é pedido da população, a questão dos IPTU, tem os 

distritos também, então que seja feito essa revisão e seja cobrado um valor justo para todos, placas 

indicativas nas lombadas, é Lei do transito, onde há lombada tem que ter placa, Pedido de Informação, 

acredito que não tenha valor, não teve aulas, não deve ter tido merenda escolar. Obrigado”. Concedeu a 

palavra ao senhor vereador ALDIR MULINETH: “Cumprimento o Sr. Presidente, nobres colegas, 

assessor jurídico, requerimentos de Pesar, levo os votos de pesar e o desejo que Deus os conforte, a 

questão dos pneus doados a APAE, entendi que a palavra inservíveis esta interligada a Prefeitura e que 

para a APAE vai servir as demais matérias sou favorável, fiz a indicação das placas, temos três lombadas 

lá e não tem placas, sendo necessária urgentemente, para evitar danos em veículos, quanto a merenda 

escolar, teve gastos sim, foram feitos Kits e doado aos alunos, alguns optaram por não pegar, no começo 

houve alguns transtornos, foram feitas cestas e algumas famílias não foram beneficiadas, mas foi dividido 

entre todos, então é justo o pedido do colega, obrigado”. Concedeu a palavra ao senhor vereador MÁRIO 

DE ARAÚJO: “Cumprimento o Sr. Presidente, nobres colegas, assessor jurídico, votos de Profundo 

Pesar, sou favorável, é uma coisa natural e que Deus conforte os corações de todos, Projetos, imagino que 

temos que deixar assim, mas espero, que daqui quatro anos nos possa tomas as rédeas do Município e 

faça um orçamento participativo, elegendo as prioridades, enquanto isso não acontece, vai ter os 
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problemas, a respeito das placas, na Encruzilhada, não tem placa, não tem nada, mas o pessoal esta 

contente, no período da pandemia, a educação deve ter tido pouco gasto, não teve transporte, inclusive os 

pneus deveriam estar novos e a merenda vamos ver, então, qual foram os gastos, obrigado”. Concedeu a 

palavra ao senhor vereador VALMOR ROSSETTO: “Cumprimento o Sr. Presidente, nobres colegas, 

assessor jurídico,  votos de pesar as famílias enlutadas e pedir que Deus os conforte, Projeto da doação 

sou favorável, sobre as diretrizes, falou bem o colega Mário, mas nossa população não tem o habito de 

participar, a gente viu ai na prestação de contas da saúde, pouca participação, mas seria interessante e 

sobre a merenda escolar, foi feito o Pedido de Informação, no primeiro momento foi doado as pessoas 

que estavam inscritas no Bolsa família e depois algumas pessoas reclamaram, mas sou a favor de nós 

saber quanto foi gasto, obrigado”. Passou a votação da matéria: Toda a matéria foi aprovada por 

unanimidade. Concedeu a palavra a senhora vereadora ELIANE CIVA: “Cumprimento o Sr. 

Presidente, nobres colegas, assessor jurídico, sobre os requerimentos, duas pessoas novas, duas mulheres 

trabalhadeiras que a doença pegou e não teve como, o seu Jósma, quem não conheceu era o pai da Vera 

Cardoso que também foi candidata a vereadora, a essas famílias, meus Pesar, nessa segunda parte quero 

parabenizar o vereador Jaques, vereador Juliano e Aldir, que estarão presentes por mais quatro anos aqui 

na Câmara lutando pelo povo, eu e o Valmor ficamos fora, o Mário também tinha colocado a filha dele 

para concorrer e renovar, eu agradeço a todos que me ajudaram e pelo fato de eu não ter família aqui, 

minha família tem cinco votos, consegui uma Retroescavadeira, que não foi divulgado e nunca me 

promovi, nunca fiz indicações de estradas, mas acho que é isso que o povo quer e nós vamos continuar 

trabalhando e vamos ajudar a nova gestão, muito obrigado”. Concedeu a palavra ao senhor vereador 

CLEBER VELOSO DE LINHARES: “Reintegro meus cumprimentos a todos, quero dar meus 

parabéns aos candidatos que se elegeram, na majoritária e para vereador, também aos que não se 

elegeram, assim é a democracia, todos não se elegem, a gente as vezes tem vários amigos de candidato e 

só um voto e não conseguimos ajudar a todos, eu optei por não ser candidato, por que acredito na 

renovação, confesso que aprendi a gostar de todos vocês, quando me elegi, pensei algumas coisas, o 

pessoal falava que a Eliane era brava, mas nunca tivemos problemas sempre nos respeitamos, o Valmor 

também se elegeu por três vezes e fez um excelente trabalho, pessoas que foram a primeira vez e não se 

elegeram, não podem desistir e isso é a democracia, de minha parte foi tudo tranquilo, desejo sorte aos 

mandatários, fico feliz com a reeleição do colega Jaques, dizer que juntamente com ele trouxemos duas 

emendas e se o vereador fizer isso, paga a despesa do mandato dele, obrigado”. Concedeu a palavra ao 

senhor vereador MÁRIO DE ARAÚJO: “Reintegro meus cumprimentos a todos, quero dar os parabéns 

aos vereadores que se reelegeram, ao Valmor e a Eliane também e acredito que a próxima administração 

não vai deixar vocês fora das secretárias importantes e aos vereadores novos e as principal reclamação é 

sobre o carinho, atenção e humildade e não se fala em grandes Projetos, então acredito que quando nós 

entender a politica assim, fizemos debates aqui e imagino se não tiver debate fica muito feio e quem não 

tiver debate, não pegar o microfone, fica um vereador sem fundamento, então temos que fazer o debate e 

acredito que você vai crescer muito, sua qualidade é administrativa, numa secretaria, outra coisa, um 

alerta, nosso Município precisa debater a educação, que fechar colégio, demonstra fraqueza na educação, 

educação é a que forma e é a primeira a pagar o preço e estamos defasado nessa questão, não podemos 

nos gabar, porque fechamos um colégio, obrigado”.  Concedeu a palavra ao senhor vereador JAQUES 

DE COL: “Cumprimento o Sr. Presidente, nobres colegas, assessor jurídico, Parabéns a Gene, vi vocês 

na campanha, um casal trabalhando lado a lado, a sessão passada coloquei uma indicação sobre a questão 

fundiária, nessa temos indicação sobre o IPTU e sou defensor e vou trabalhar para que essas questões não 

fiquem no anonimato, quero dar os parabéns também aos outros colegas que irão compor essa casa, terão 

um colega aqui, que ira aprender muito com vocês e sei que todos vamos fazer um bom trabalho, 

parabenizo o Flávio e o Vande e nós todos temos familiares próximo, mas as vezes não conseguimos o 

voto, como o vereador Aldir que teve seu irmão que não pode atender com o voto, mas o vereador Aldir é 

bom entendedor e sabe compreender e quem sabe na próxima sessão fazemos uma confraternização e 
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começamos a alavancar, criar ideias, fortalecer conjunturas e elaborar um Projeto coletivo e vamos fazer 

nossa casa ser autônoma e vamos quebrar esse paradigma e vamos ao encontro da sociedade, obrigado”. 

Concedeu a palavra ao senhor vereador  ALDIR MULINETH: “Reintegro meus cumprimentos a todos, 

quero agradecer as palavras de parabéns dos colegas, também parabenizar aqueles que não conseguiram e 

eu falo para os guri que querem concorrer, para preparar o psicológico, aceitar a democracia e não deixar 

a magoa vencer o amor que a gente sente pelas pessoas, quero agradecer as pessoas que novamente 

depositaram a confiança em mim, principalmente aquelas que viram que minha jornada estava difícil e 

mesmo sem pedir, chegaram e falaram vamos te ajudar, se não vai ficar pelo caminho, pessoas fieis e 

amigas, me ajudaram muito e aquelas que não puderam me ajudar compreendo também, não sou egoísta 

e quem gosta das pessoas, não obrigam votar, não fiz campanha, fiz uma prestação de contas, coloquei 

três adesivos, por que não pedi, quero parabenizar os demais, Paludo, não foi a toa que fez uma expressão 

de votos, foi por trabalho prestado e desejo sucesso a todos os eleitos, vamos trabalhar para o Município 

continuar crescendo, não me senti bem quando o vereador Mário disse que não tem nada na 

Encruzilhada, alguma coisa tem, tem nós que lutamos incansavelmente, obrigado”. Concedeu a palavra 

ao senhor vereador VALMOR ROSSETTO: “Reintegro meus cumprimentos a todos, vou começar 

debatendo a Eliane, tem cinco parentes, eu tenho um monte de parente e acabamos criando três alas, 

então não sei até que ponto é bom, então parabenizo a todos os eleitos que vão trabalhar por quatro anos, 

tenho um carinho especial pelo Aldori e a Gene, único casal que esta sempre juntos, então que Deus 

ilumine vocês, de sabedoria para realizar um bom trabalho e que Deus também ilumine os secretários, 

Prefeitos, eu fiz um trabalho mais de resultados, não de indicações, muitas vezes fui pessoalmente falar 

com os secretários, Prefeitos, muitas vezes não divulgamos o trabalho, mas fizemos bons serviços, como 

recursos da Câmara que adiantamos para terminar obras, ligamos no Tribunal de Contas, vimos a parte 

legal, agradeço os 78 votos que fiz, todos os partidos tiveram uma boa educação e assim que tem que ser, 

obrigado”. Assumiu a direção dos trabalhos o Vice Presidente Valmor Rossetto que concedeu a palavra 

ao vereador JULIANO MALACARNE: “Cumprimento o Sr. Presidente, nobres colegas, assessor 

jurídico, minha comunidade teve perdas grandes, três pessoas maravilhosas, trabalhadoras nos deixaram, 

levo minhas condolências aos familiares, quero agradecer as palavras dos colegas, a eleição é uma 

carreira que a gente não sabe se vai chegar, a gente coloca o nome a disposição das pessoas e não sabe o 

resultado, mas graças aos amigos consegui chegar, quero agradecer os vereadores eleitos, que sejam bem 

vindos, nós temos uma sigla para se eleger, mas a partir de janeiro temos que defender a população e 

dizer aos que não se elegeram, que levantem a cabeça e sigam em frente, terão outras oportunidades, são 

pessoas do bem, fica o meu agradecimento, obrigado”. Reassumiu a direção dos trabalhos o vereador 

Juliano Malacarne. Convidou todos para a próxima sessão ordinária dia 01 de dezembro de 2020, às 

18:00 horas, agradeceu a presença de todos e com as graças de Deus, declarou encerrado os trabalhos da 

presente sessão, da qual eu assessor da Câmara, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim e se 

aprovada pelos senhores vereadores. 


