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                      ATA Nº23/2020  

                      SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2020. 

Aos 03.11.2020 (três 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: 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 Nº055/2020: “Recuperação 

das estradas de Linha São Miguel até Santa Ana, Linha Sbarain e Linha Uru e de um Bueiro próximo ao 

cemitério de Linha Fátima”.  Ver. Valmor Rossetto – Bancada do PP. INDICAÇÃO Nº056/2020: 

“Soluções na rede de água, que abastece a comunidade de Linha São Valentim”.  Ver. Jaques de Col – 

Bancada do PDT. INDICAÇÃO Nº057/2020: “Que o Poder Executivo Municipal, agilize as escrituras 

dos terrenos, de forma gratuita aos moradores do bairro Nossa Senhora Aparecida”.  Ver. Jaques de Col – 

Bancada do PDT. Projeto de Lei nº044/2020, foi retirado para estudos a pedido de lideres de bancada.  

Concedeu a palavra ao senhor Vereador JAQUES DE COL: “Cumprimento o Sr. Presidente, nobres 

colegas, assessor jurídico, Indicação da rede de água de São Valentim, fui procurado pelos moradores 

que não esta chegando até lá e com a estiagem a situação fica mais difícil, a escritura dos terrenos, esse 

vereador vem pedindo a longo tempo e gostaria que isso fosse possível, em outros tempos uma parte do 

bairro, foi conseguido e isso só somou, a gente sabe que para financiar é necessário escritura e essa 

medida vai agregar valor para os cofres do Município, com o retorno do IPTU e ITBI, obrigado”. Passou 

a votação da matéria: Toda a matéria foi aprovada por unanimidade. Concedeu a palavra ao senhor 

vereador MÁRIO DE ARAÚJO: “Cumprimento o Sr. Presidente, nobres colegas, assessor jurídico, 

quero dizer que fico feliz em ser atendido e esse Projeto da para nós apresentar algumas emendas e ver a 

questão das águas, em todos os lugares temos problemas e precisamos de alternativas, recursos para 

resolver isso, que seja criado um sistema no Poder Executivo, para cuidar da água, com relógio, cobrar 

oque é necessário, que esta muito desorganizado e não podemos ir empurrando com a barriga, a questão 

dos terrenos não é só o bairro, a Posse dos Linhares, Encruzilhada Bela Vista, esta tudo desorganizado, 

então podemos fazer um debate interessante, obrigado”.  Concedeu a palavra ao senhor vereador ALDIR 

MULINETH: “Cumprimento o Sr. Presidente, nobres colegas, assessor jurídico, Jessica Araújo, minha 

ex aluna, candidata a vereadora, realmente nós estamos vivendo dificuldades nessa questão hídrica, com 

a estiagem que assola nossa região, as previsões não são boas de chuvas, para melhorar as águas e temos 

que nos preocupar e encontrar soluções, o caminhão pipa já esta abastecendo várias famílias, redes de 

água, discordo do vereador Mário, as nascentes de Encruzilhada todas foram recuperadas, o vereador 

Mário ajudou, e a gente percebe que as vezes não é só a administração, os moradores tem que colaborar e 

nós temos que orientar, não usar politica nas águas e precisamos pensar no futuro, então vamos 

trabalhando aos poucos e o povo tem que se educar que é preciso cuidar e economizar a água, Poços 

Artesianos, acho que temos que continuar o Projeto na Encruzilhada e terminar aquele Poço, ali na Posse 

acredito que a água é suficiente para a comunidade, lá na Encruzilhada eu quero doar o lugar e vamos 

fazer jorrar água lá”. Concedeu a palavra ao senhor vereador LOIVO LORENZI: “Cumprimento o Sr. 

Presidente, nobres colegas, assessor jurídico, estamos satisfeito com a preocupação dos colegas, com a 

questão das águas, mas quero colocar para vocês da cidade de Planalto, que morei lá e nunca vi faltar 

água, eles tem um Projeto que capta, do Rio da Várzea e aqui nós temos a barragem e esse é um caminho 

viável, uma subestação de tratamento de água e a partir dai leva para as demais comunidades, as águas 

superficiais não suportam, temos que elaborar um Projeto e resolver isso, a água da Posse atende a 
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comunidade no limite, quero desejar a quem esta concorrendo, a melhor sorte do mundo, quero dizer que 

esta uma eleição boa, tranquila, sem agressões e que continue assim, sucesso a vocês, obrigado”.  

Concedeu a palavra ao senhor vereador VALMOR ROSSETTO: “Absteve-se”. Convidou todos para a 

próxima sessão ordinária dia 17 de novembro 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. 


