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                             ATA Nº01/2020  

                            SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2020. 

Aos 04.02.2020 (quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte), as 18h00min (dezoito horas), na 

sede da câmara, realizou-se Sessão Ordinária. O Presidente vereador Loivo Lorenzi, cumprimentou a 

todos e convocou o Secretario 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 nº 24/2019 em discussão e posterior votação, a 

qual foi aprovada por unanimidade. O Presidente Loivo Lorenzi apresentou oficio renunciando o cargo 

de presidente da mesa Diretora. Assumiu os trabalhos o vereador Vice Presidente Juliano Malacarne que 

convocou eleição para o novo Presidente na próxima sessão ordinária. Convocou o secretário para efetuar 

a leitura do expediente: REQUERIMENTO Nº01/2020: “Votos de PROFUNDO PESAR, pelo 

falecimento de JONAS FERREIRA DO VALE, ocorrido no dia 30 de dezembro de 2019”. Câmara 

Municipal de Vereadores. REQUERIMENTO Nº02/2020: “Votos de PROFUNDO PESAR, pelo 

falecimento de MARIA DE JESUS DA SILVA, ocorrido no dia 03 de janeiro de 2020”. Câmara 

Municipal de Vereadores. PROJETO DE LEI Nº006/2020: “Retifica o art. 6º. Da Lei 1196/2019”. 

Salmo Dias de Oliveira- Prefeito Municipal. PROJETO DE LEI Nº007/2020: “Retifica o art. 1º. Da Lei 

1197/2019”. Salmo Dias de Oliveira- Prefeito Municipal.  INDICAÇÃO Nº001/2020: “Que o Poder 

Executivo Municipal, subsidie a vacina da Brucelose para os agricultores”.  Ver. Jaques de Col -Bancada 

do PDT. INDICAÇÃO Nº002/2020: “Imediata solução na rede de água de posse dos Linhares”. Ver. 

Jaques de Col -Bancada do PDT. INDICAÇÃO Nº003/2020: “Drenagem de um açude, na propriedade 

de Pedro de Oliveira, em Linha São Miguel”. Ver. Cleber Veloso de Linhares -Bancada do PDT. 

INDICAÇÃO Nº004/2020: “Continuação do asfalto na rua Ângelo Santineli, até o Barbiero 

Agronegócios”. Verª. Eliane Civa -Bancada do PP. INDICAÇÃO Nº005/2020: “Que seja efetuado 

acompanhamento e colocação de abrigos, para a espera de transporte escolar”. Ver. Loivo Lorenzi -

Bancada do MDB. PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº01/2020: “Que o Poder Executivo Municipal, 

através da Secretaria de Saúde, informe quais setores da saúde do Munícipio, prioritariamente, 

necessitam de recursos”. Ver. Mário de Araújo -Bancada do PT. Concedeu a palavra a senhora vereadora 

ELIANE CIVA: “Cumprimento o senhor Presidente, nobres colegas vereadores, funcionários e 

assistência presentes, sobre o requerimento de Jonas Ferreira do Vale, um pia que vi crescer nos meus 

braços, que a vida levou cedo, um rapaz sadio, mas que adquiriu caminhos inversos da vida, mas atire a 

primeira pedra, quem nunca errou e que Deus perdoe os erros que teve, projetos de Lei, sou favorável, 

pois o salário da psicóloga era inviável por 20 horas, indicação do colega da vacina bem colocada, teria 

que por uma quantidade de tantas cabeças, que é mais cara a viagem do que a vacina, para quem tem 

poucas, sobra a água da Posse dos Linhares é a da Posse, drenagem do açude, sou favorável, minha 

indicação do asfalto, nosso Município é carente de empregos e nessa rua ira atender o comércio, 

Barbiero, metalúrgica e o parque Industrial e haverá recursos e pesso que também façam os quebra molas 

indicados, sobre a colocação de abrigos, ano passado foi feito uns quantos, mas se faltam que sejam 

feitos, sobre o Pedido de Informação, dou meus parabéns ao Mário, pois ele é o vereador dos Pedidos de 

Informações, mas esse sou parceira, por que é por um bom motivo, obrigada”.  Concedeu a palavra ao 

senhor vereador LOIVO LORENZI: “Cumprimento o senhor Presidente, nobres colegas vereadores, 

funcionários e assistência presentes, quero deixar meus sentimentos as famílias enlutadas, quanto aos 

Projetos de Lei, com certeza há necessidade desses profissionais em tempo integral, quanto as indicações, 

bem elaboradas, também acho que teria que ter um numero para cada agricultor, indicação da água, 

aquilo é uma emoção que esta acontecendo, isso é uma demanda de 2013, mas fico triste, não sei por que 
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não terminam as obras, o Jaques esta de parabéns e que essa água seja ligada o quanto antes, questão do 

asfalto, os empresários tem dificuldades na logística, nos fretes se tiver dez metros de chão o valor é 

diferente, então vamos trabalhar nessa idéia, minha indicação, foram feitos alguns abrigos, mas tem 

muitos que precisam, então que se faça um acompanhamento e vejam onde é necessário, pedido de 

Informação, bem categórico, se esta faltando recurso para um segmento, vamos direcionar para esse 

setor, muito obrigado”. Concedeu a palavra ao senhor vereador JAQUES DE COL: “Cumprimento o 

senhor Presidente, nobres colegas vereadores, assistência presente, quero estender meus votos de 

Profundo pesar as famílias enlutadas, Projetos de Lei se fazem necessários a aprovação e o sistema exige 

as cargas horárias, indicação da minha autoria, vamos pleitear juntos, tem a periculosidade que o 

profissional corre, de contrair a doença, também a questão da água e aqui esta faltando um pouco da parte 

pública para agilizar e que seja dado um animo ao pessoal que esta a frente desse trabalho e que tomem 

soluções, indicação da vereadora Eliane, quero me associar, também temos o cemitério Municipal lá e ira 

melhorar o acesso, construção de abrigos, bem colocada, vamos fazer um acompanhamento e solucionar 

isso, pedido de Informação, sou favorável, obrigado”. Concedeu a palavra ao senhor vereador MÁRIO 

DE ARAÚJO: “Cumprimento o senhor Presidente, nobres colegas vereadores, assistência presente, 

votos de Profundo Pesar, com certeza pessoas bacanas, mas para nós que estamos vivos é bom pensar 

sobre a vida, sobre a morte e a eternidade, que nós ainda temos chance de escolher o céu ou o inferno e a 

eternidade não é alguns anos e nós ainda temos a oportunidade de mudar as atitudes e precisamos pensar 

sobre isso, Projetos são semelhantes e fica melhor para trabalhar e quem vai fazer o concurso, tem que 

ficar ligado nas mudanças, indicações todas importantes, me chamou a atenção, a água do Fiapo, vendo 

esses dias o secretario embarrado, arrumando água e eu até falei, fica na secretaria e manda o filho do 

Fiapo arrumar a água, como o filho que trabalha ali, não arruma a água do pai, água do seu Pedro 

Oliveira, acho que é uma das indicações mais importante que temos aqui, estão sofrendo de verdade, as 

coisas estão difíceis lá, não é um serviço tão grande, questão dos abrigos, temos a questão dos ônibus, as 

economias não estão compensando as melhorias, temos que debater a educação num conjunto, obrigado” 

Concedeu a palavra ao senhor vereador VALMOR ROSSETTO: “Cumprimento o senhor Presidente, 

nobres colegas e assistência presente, quero desejar sucesso ao vereador Juliano e parabenizar o vereador 

Loivo pela maneira que conduziu os trabalhos no ano, desejar meus sentimentos as famílias enlutadas, 

quanto as indicações, bem colocadas, inclusive essa da vacinação da Brucelose, que se fizesse uma 

agenda, por causa dos deslocamentos, acredito que essa indicação será atendida, sobre a indicação do 

Cleber, drenagem para ter uma qualidade melhor, demais indicações bem colocados, Pedido do Mário 

bem colocado, obrigado”. Concedeu a palavra ao senhor vereador ALDIR MULINETH: “Cumprimento 

o senhor Presidente, nobres colegas e assistência presente, requerimentos de Profundo Pesar, estendo 

meus cumprimentos e que Deus os conforte, Projetos de Lei, sou a favor, quero me associar a indicação 

do vereador Jaques de Col, coloquei essa indicação em setembro passado, podemos fazer duas 

campanhas por ano e abranger todo o Município, é possível fazer e esta na hora do Município bancar 

isso, segunda indicação do vereador Jaques, também sou favorável, mas penso como o Jaques, 

justificativa de uma vaca cair dentro, será que não poderiam cercar essa fonte, esta na hora de ajudar 

também, colocar tudo nas costas da administração, por favor, mas sou favorável, indicação do vereador 

Cleber, acho que nem precisaria, o Poder Executivo já deveria ter feito, então agora que façam, que o 

morador merece, indicação do asfalto sou favorável, abrigos, como professor sou favorável, Pedido de 

Informação vai ser bom para todos nós, ter noção de onde esta necessitando mais recursos, obrigado”. 

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

senhor vereador LOIVO LORENZI: “Reintegro os cumprimentos a todos, gostaria de agradecer a 

compreensão de todos, especialmente o Dr. Edson, que nos deixa muito bem para trabalhar nessa casa e a 

forma de trabalho aqui é muito produtiva e antes a gente só via falar coisas que aqui aconteciam e fico 
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contente da maneira que os senhores trabalham para o futuro do povo e que isso se estenda para outras 

gestões, muito obrigado”. Concedeu a palavra ao senhor vereador ALDIR MULINETH: “Reintegro os 

cumprimentos a todos, quero usar essa parte, para anunciar que o ano letivo se inicia no dia 19 de 

fevereiro para os alunos e nós professores a partir do dia 10 estaremos se reunidos para elaboração do 

plano de ação, já estamos trabalhando, fazendo limpezas, organizando, para que se inicie dentro das 

conformidades, uma pena que não podemos votar a contratação das serventes, temos uma noticia boa 

para as escolas, a colocação de Climatizadores em todas as escolas, uma comodidade bem melhor, assim 

como na Posse dos Linhares e Encruzilhada um posto dentário, também atendimento especial nas 

escolas, então a perspectiva é muito boa, temos ainda algumas questões nos transportes, mas com certeza 

vai ser resolvido e isso é um grande incentivo, obrigado”. Concedeu a palavra ao senhor vereador 

JAQUES DE COL: “reintegro os cumprimentos a todos, temos ai a questão do Concurso Público, acho 

que tem uma demanda grande de candidatos e cada um tem que saber a realidade do nosso Município, 

temos um orçamento para fazer a folha, também convoco os nobres colegas para a parte de fiscalização, 

sabemos de outros tempos, onde tem pessoas respondendo e que cada um estude faça a sua parte e da 

mesma forma a questão dos trabalhos que vem sido feito, mas quero registrar de um trator que esta no 

Saltinho a mais de 15 dias e não fez 15 horas de serviço, as pessoas estão reclamando, então o secretário 

que tome as previdências, tem um grande número de funcionários, não estou dizendo que não trabalham, 

mas uma injeção de ânimo é bom, quero deixar um convite para o dia 23 de fevereiro a festa da 

comunidade do Saltinho, obrigado”. Concedeu a palavra ao senhor vereador MÁRIO DE ARAÚJO: 

“Reintegro os cumprimentos a todos, a questão da vacina da Brucelose, uma coisa importante para se 

fazer, com critérios, um grande projeto da agricultura foi a inseminação e logo em seguida acabou o 

programa, uma coisa que nos ajudava muito, ai me disseram que os produtores matavam os terneiros, 

então não sendo radical, com conversa podemos rever, a Indicação da Eliane, maravilhosa, mas se nós for 

ver, tem muita coisa para se fazer, sempre imaginei o asfalto, até a São Miguel, se cada um de nós, 

conseguisse uma Emenda, iria longe e ligar nosso Município a outros lugares, meu pedido de 

Informação, que nos clareie onde esta a dificuldade para nós poder ajudar, que sei de muitas pessoa que 

precisam de cirurgia, etc e a gente sabe que a saúde não só daqui, esta feia e pode ficar pior, até o IPE 

esta complicado, tem muitas coisas se alinhando para o abismo e nós precisamos fazer uma politica com 

perspectiva para fazer melhor, não podemos deixar que só o Poder Judiciário seja honesto e não é por que 

é policia, juízes, pastores que são os donos da verdade, que parece que só nós os políticos que fizemos 

errado, as vezes por que nos preocupamos com o colega, obrigado”. Concedeu a palavra ao senhor 

vereador CLEBER VELOSO DE LINHARES: “Cumprimento o senhor Presidente, nobres colegas e 

assistência presente, quero lamentar profundamente o falecimento da jovem Patrícia, que lutou por 

muitos anos, pela vida, infelizmente uma pessoa que teria muitos motivos para viver e só por Deus para a 

gente entender essa situação, quero dizer que todos os Pedidos de Informações são muito bons, o 

vereador querer saber de uma obra ou uma situação, é uma coisa muito boa e só esconde quem tem algo 

errado, quanto ao secretario estar com a mão na massa, é lisonjeável, pessoa trabalhadora, mas vejo que 

esse é um serviço para os assessores, se não, não precisa chamar um secretario, contrata-se um 

encanador, muito obrigado”.  Convidou todos para a próxima sessão dia 18 de fevereiro, 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. 


