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                      ATA Nº25/2020  

                      SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2020. 

Aos 01.12.2020 (primeiro dia do mês de dezembro 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; 
JULIANO MALACARNE; LOIVO ANTONIO LORENZI; MÁRIO DE ARAÚJO e VALMOR 

ROSSETTO. Ausente o vereador JAQUES DE COL. Havendo quórum e invocando a proteção de 

Deus, declarou abertos os trabalhos da presente sessão. Colocou a ata nº24/2020 em discussão e posterior 

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

INDICAÇÃO Nº060/2020: “Que o poder Executivo Municipal, efetue uma revisão nas cedências das 

fontes de água no Município”.  Verª. Eliane Civa- Bancada PP e Ver. Mário de Araújo – Bancada do PT 

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, colocamos essa indicação juntamente com a Eliane e eu acho que há a necessidade de 

ter a regularidade  e o controle, temos que ter o controle total das águas, não da para deixar na mão do 

proprietário, também quero dar meus votos de Pesar, que morreu a seca e graças a Deus, apesar que 

serviu para nós refletir sobre nossos erros, mas passou, foi embora a seca, oque eu tinha era isso, 

obrigado”.  Passou a votação da matéria: A matéria foi aprovada por unanimidade. Concedeu a 

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

assessor jurídico, estive no dia 20 de novembro, representando a Câmara, em Planalto onde estivemos 

com o secretario de agricultura Covatti Filho e podem ter certeza que o nosso Município é um dos 

melhores do Alto Uruguai, agricultores parando de vender leite e foi entregue varias demandas de 

pedidos dos agricultores, inclusive que se refinancie a mesma área de terras, muitos pedidos urgentes, 

também sobre a dificuldade da água e ele se prontificou de mandar máquinas para perfurar poços e 

vamos esperar que de resultado, também o COVID, a população baixou a guarda, Erechim esta lotado, 

então que Deus proteja a todos, obrigado”. Concedeu a palavra ao senhor vereador MÁRIO DE 

ARAÚJO: “Reintegro meus cumprimentos a todos, gostaria de reforçar os pedidos da seca, nós 

estivemos reunidos com o MPA, que é o movimento dos pequenos agricultores e ficou decidido de nós 

pressionar, tanto as Câmaras de Vereadores, quanto os Executivos Municipais,, para fazerem o decreto, 

para nós poder receber os recursos tanto estadual, como federal, os deputados já estão na pauta, em 

outros anos, já estava cheio de planos, pronafes, etc e hoje os governos que estão ai, estão parados, mas 

vamos nos mobilizar e vamos para cima, não podemos ficar esperando, por que se não, não vai acontecer 

nada, o prejuízo é grande, obrigado”. Convidou todos para a próxima sessão ordinária dia 15 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. 


