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                      ATA Nº11/2020  

                      SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 02 DE JUNHO DE 2020. 

Aos 02.06.2020 (dois dias do mês de junho 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; JOÃO MALACARNE; JULIANO MALACARNE; LOIVO ANTONIO LORENZI e 

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

trabalhos da presente sessão. Colocou a ata nº 10/2020 em discussão e posterior votação, aprovada por 

unanimidade.  Convocou o secretario a efetuar a leitura do expediente: REQUERIMENTO Nº11/2020: 

“Votos de “PROFUNDO PESAR”, pelo falecimento de TERESA MAKSYMSCHUK, ocorrido no dia 

29 de maio de 2020, registrando-se, nos anais desta casa”. Câmara Municipal de Vereadores. 

REQUERIMENTO Nº12/2020: “Votos de “PROFUNDO PESAR”, pelo falecimento de ELÓI LUIS 

BAPTISTELLA, ocorrido no dia 31 de maio de 2020, registrando-se, nos anais desta casa”. Câmara 

Municipal de Vereadores. INDICAÇÃO Nº022/2020: “Indica ao Poder Executivo Municipal, a 

recuperação das estradas de Linha Fátima, Linha Ferrão e São Sebastião”. Ver. Valmor Rossetto- 

Bancada do PP. INDICAÇÃO Nº023/2020: “Recuperação da estrada que da acesso as propriedades de 

Jorge Moreira dos Santos e João e Eduardo Menesronres, em Linha São Valentin”. Ver. Cleber Veloso de 

Linhares- Bancada do PDT. INDICAÇÃO Nº024/2020: “Implantação de calçamentos nas comunidades 

do interior”. Ver. João Malacarne-Bancada do PT. MOÇÃO Nº06/2020: “Congratulações ao Município 

de Nonoai-RS, pela passagem de seu 61º aniversário politico administrativo”. Ver. Loivo Lorenzi- 

Bancada do MDB. Não havendo vereadores inscritos a se manifestar. Concedeu a palavra ao senhor 

Vereador JOÃO MALACARNE: “Cumprimento o Sr. Presidente, nobres colegas, quero enviar meus 

sentimentos as famílias enlutadas, nessas horas não é fácil, as indicações apoio todas elas e fiz uma, sei 

que não é fácil, mas o dinheiro vem para melhorias nas comunidades, que é o dinheiro da Foz Chapecó e 

a gente não vê uma obra feita com esse dinheiro e principalmente a minha comunidade do Bom Retiro e a 

Encruzilhada, é muita poeira, muito obrigado”. Concedeu a palavra ao senhor Vereador VALMOR 

ROSSETTO: “Cumprimento o Sr. Presidente, nobres colegas, quero levar os votos de Profundo Pesar a 

essas famílias enlutadas, fiz uma indicação, que o pessoal da minha região esta tendo um pouco de 

dificuldades em dias de chuva, com o transporte do leite principalmente, indicação do Cleber sou 

favorável uma demanda de anos, bem colocada a indicação do seu João Malacarne, parabenizar o Loivo 

pela Moção, Nonoai nossa cidade mãe, muito obrigado". Passou a votação da matéria: Toda a matéria 

foi aprovada por unanimidade. Concedeu a palavra ao senhor vereador JOÃO MALACARNE: 

“Reintegro meus cumprimentos a todos, sobre minha indicação, esse dinheiro vem e é para melhorias, 

hoje estive na casa de um senhor, ele tem uma pedreira, investiu bastante e não conseguiu colocar nada, 

assim ele com a família grande vai ter serviço e faturar um pouco, é o seu Paulo soares, tem bastante 

pedra cortada, então é hora de nós cobrar, obrigado”. Concedeu a palavra ao senhor vereador CLEBER 

VELOSO DE LINHARES: “Absteve-se”. Concedeu a palavra ao senhor vereador JAQUES DE COL: 

“Cumprimento o Sr. Presidente, nobres colegas, eu estive ausente, pelo fato de ter sido virtual as outras 

duas sessões, acredito que foi a maneira na qual foi colocada, então a presença se encontra virtual, a 

matéria de hoje bem colocada, queria comentar sobre as máquinas na Linha Riva, o vice-Prefeito com 

uma foice na mão, quero dizer que é bom a gente ver, para muitos é estranho, mas acho que dignifica a 

atitude dele e acho que é por ai que as coisas andam, ali necessita de cascalhamento e também outros 

serviços que estão sendo feito e eu quero chegar aqui e oque for pra louvar, louvarei e juntamente com o 

colega Cleber, quero dizer que esta empenhado mais cem mil do Pompeo de Matos e acredito que vai 

ajudar, conversei com o Prefeito e futuramente mais alguma emenda e é por ai, acredito que isso não é só 

nosso mérito e é gratificante para nós, acredito que logo, essa situação vai passar e vai dar tudo certo e a 

rotina volta e é o momento de a gente repensar e fazer uma analise, obrigado”. Não havendo vereadores 
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inscritos. Convidou todos para a próxima sessão ordinária presencial, dia 16 de junho, 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. 


