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                      ATA Nº21/2020  

                      SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2020. 

Aos 06.10.2020 (seis dias do mês de outubro 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 as atas nº19 e 20/2020 em discussão e posterior votação, aprovadas 

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

Nº028/2020: “Leva votos de Profundo Pesar, pelo falecimento de MARIA CARDOSO, ocorrido no dia 

26 de setembro de 2020, registrando-se, nos anais desta casa”. Câmara Municipal de Vereadores. 

PROJETO DE LEI Nº033/2020: “Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar, em caráter 

temporário e emergencial, 03 (três) serventes por prazo determinado”. Salmo Dias de Oliveira- Prefeito 

Municipal. INDICAÇÃO Nº050/2020: “Que o Poder Executivo Municipal, através da secretaria 

competente, efetue serviços de limpeza de bebedouros de água para o gado e reparos em volta da fonte de 

água da família de Dorzila Sena, em Linha Castelo Branco”.  Ver. Jaques de Col – Bancada do PDT.  

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

colegas, assessor jurídico, imprensa, votos de Profundo Pesar, sempre tem esses acontecimentos, é triste 

perder alguém, mas a coisa mais certa na vida é a morte e temos que estar preparados, Projeto de Lei de 

contratações, bem feito, bem elaborado, bem assessorado, mas numa hora errada, temos pessoas 

esperando pelo concurso, então peço aos colegas que sejam contrários e se nós concordar estamos sendo 

coerente com esse tipo de coisa e nós somos todos veteranos, a indicação é bem feita, sei da necessidade, 

de bebedouro, da estrada, pessoas simples e seria muito bom se essas pessoas fossem atendidas, 

obrigado”. Concedeu a palavra ao senhor Vereador ALDIR MULINETH: “Cumprimento o Sr. 

Presidente, nobres colegas, assessoria jurídica, levo meus votos de Pesar, pelo falecimento da dona Maria 

Cardoso, sobre o Projeto de Lei, compreendo a necessidade, mas compreendo que não houve 

planejamento, temos funcionários afastados e temos pessoas aprovadas em concurso público, por isso 

meu voto é contrário, indicação do Jaques sou favorável, estamos enfrentando problemas de estiagem e a 

água é essencial, obrigado”. Concedeu a palavra ao senhor vereador JAQUES DE COL: “Cumprimento 

o senhor Presidente, nobres colegas, infelizmente temos um requerimento de pesar, quero enviar minhas 

condolências a família, projeto para contratar, tem a questão do pessoal que esta na banca, como 

colocaste aqui o vereador Aldir, tantas e tantas contratações aprovamos indevidamente aqui, não sei se é 

afim de campanha eleitoral ou necessidade extrema, minha indicação, pessoas que tive o privilégio de 

conhecer e estão exprimidos lá, até para fazer a volta do carro, pessoas humildes e o tamanho desleixo da 

parte pública com eles e estão lá, vivendo do seu trabalho e que os futuros governantes e os que estão, se 

sensibilizem para olhar com bons olhos aquela família, obrigado”. Concedeu a palavra ao vereador  

VALMOR ROSSETTO: “Absteve-se”. Passou a votação da matéria: Projeto de Lei nº033/2020; 

Rejeitado por maioria. O restante da matéria foi aprovada por unanimidade. Concedeu a palavra ao 

senhor vereador MÁRIO DE ARAÚJO: “Reintegro os cumprimentos a todos e quero agradecer o 

Jaques, o Clodo, o Aldir, o Cleber, por serem parceiros para nos rejeitar o Projeto, um avanço muito 

grande e dizer da tua indicação da casa, lá no alto, abandonados, nós chegamos lá com o Luz para todos e 

é vergonhoso de chegar a esse ponto, uma pequena família não conseguir abrir uma fossa para dar água 

pra vaquinha e convido os vereadores para irem visitar as famílias sofridas, tomar uma cuia de mate e 

prosear, muitas vezes precisam só de carinho, obrigado”. Convidou todos para a próxima sessão ordinária 

dia 20 de outubro 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. 


