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                      ATA Nº12/2020  

                      SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 16 DE JUNHO DE 2020. 

Aos 16.06.2020 (dezesseis 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 11/2020 em discussão e posterior votação, 

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

Nº13/2020: “Votos de “PROFUNDO PESAR”, pelo falecimento de AURORA ROSSETTO, ocorrido 

no dia 03 de junho de 2020, registrando-se, nos anais desta casa”. Câmara Municipal de Vereadores. 

REQUERIMENTO Nº14/2020: “Votos de “PROFUNDO PESAR”, pelo falecimento de LIDIA 

FERNANDES CAMPIGOTO, ocorrido no dia 12 de junho de 2020, registrando-se, nos anais desta 

casa”. Câmara Municipal de Vereadores. INDICAÇÃO Nº025/2020: “Recuperação da estrada que dá 

acesso a propriedade de Altair machado de Oliveira e vai até a cascata Balbinotti”. Vers. Cleber Veloso 

de Linhares e Jaques de Col - Bancada do PDT. INDICAÇÃO Nº026/2020: “Recuperação do bueiro 

existente na faixa principal de Cerro Azul, na baixada antes da subida do Montagna”. Vers. Cleber 

Veloso de Linhares e Jaques de Col - Bancada do PDT. INDICAÇÃO Nº027/2020: “Corte da grama e 

limpeza em geral, no Campo Municipal”. Vers. Cleber Veloso de Linhares e Jaques de Col - Bancada do 

PDT. INDICAÇÃO Nº28/2020: “Que o Poder Executivo Municipal, efetue o pagamento de 

insalubridade em grau máximo, aos funcionários da área da saúde”. Vers. Cleber Veloso de Linhares e 

Jaques de Col - Bancada do PDT. INDICAÇÃO Nº029/2020: “Recuperação das estradas de Bom Retiro, 

Porto Caxambu, Cerro Azul e Barra da Foice”. Ver. Juliano Malacarne-Bancada do PP. INDICAÇÃO 

Nº030/2020: “Que o Poder Executivo Municipal, efetue a limpeza nas sarjetas das estradas que foram 

cascalhadas”. Ver. Loivo Lorenzi- Bancada do MDB. INDICAÇÃO Nº031/2020: “recuperação da 

estrada que da acesso a propriedade de Clementino Carvalho, em Bom Retiro”. Ver. João Malacarne- 

Bancada do PT. INDICAÇÃO Nº032/2020: “recuperação da estrada de Linha Macari até Castelo Branco 

e cascalhamento do acesso a propriedade de Gilberto Quadros”. Ver. Aldir Mulineth- Bancada do PP.  

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

colegas, assessoria jurídica, Requerimentos, desejo minhas condolências as famílias, indicação 

recuperação de estrada, estava em péssimo estado de trafegabilidade, me parece que foi recuperada, 

26/2020, é um pedido das pessoas, reparos no campo Municipal, muitas pessoas usam esse espaço para 

seus exercícios, pagamento de insalubridade em grau máximo, é um direito dos profissionais da saúde e 

agora mais que justo, demais indicações, tem meu aval, obrigado”. Concedeu a palavra ao senhor 

Vereador CLEBER VELOSO DE LINHARES: “Cumprimento o Sr. Presidente, nobres colegas, 

Requerimentos de Pesar, pessoas que até poucos dias atrás estavam com nós, mas cumpriram suas 

missões e partiram para outra morada, bastante indicações de estradas, muitas chuvas, mas isso é 

importante, estrada de Altair Machado, coloquei segunda e hoje fui ver no Face e estavam fazendo, mas 

com maquinário próprio, mas espero que a administração vá lá e veja oque precisa, tem algumas outras 

estradas, que não é que a administração não possa fazer, estrada do seu Luís Bilibio, Américo Veloso e 

isso acaba acontecendo por teima, talvez as pessoas tenham feito alguma critica e forma essa teima, mas 

eu não vejo assim, mas quero dizer que as pessoas reclamam com razão, o seu Luiz nunca reclamou da 

saúde, esta reclamando da estrada, então isso é sem necessidade, demais indicações, sou favorável, 

limpeza do campo, já foi dado uma limpada, é pouco serviço, obrigado”. Concedeu a palavra ao senhor 

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

deixar meus sentimentos as famílias enlutadas e que o tempo amenize a dor, quero agradecer as chuvas, 

mas com isso também veio os trabalhos, indicação da estrada do seu Altair foi uma indicação minha, faz 
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uns sessenta dias, mas precisamos dar assessoria, também sou favorável a recuperação do Bueiro, 

limpeza do campo também, pagamento de insalubridade em graú máximo, conversei com o Prefeito, 

principalmente os motoristas, que estão trabalhando sem horário e com risco, são merecedor, demais 

indicações sou favorável, fiz uma, a chuva esta levando as pedras e entupindo, precisamos, limpar as 

sarjetas, acredito que uma semana faz todo o serviço, agora se licenciou dois cargos importantes e precisa 

alguém que comande essas secretarias, ali não tem uma concordância, oque eu tinha era isso, muito 

obrigado”. Concedeu a palavra ao senhor vereador JOÃO MALACARNE: “Cumprimento o Presidente, 

nobres colegas, Requerimentos, Deus os levou, isso faz parte da vida, isso é assim mesmo, temos que 

acreditar em Deus, Indicação do Machado, já vi mais que uma vez e ali é difícil e acho que só tem uma 

solução, calçamento, ai elimina o problema, coloquei uma indicação da estrada de Clementino Carvalho, 

é incrível, não tem como chegar na casa do homem, passaram por lá e deixaram o acesso dele, a estrada 

da Barra da Foice, esta cruel, demais indicações todas boas, outra coisa é as águas, no Porto ficaram dez 

dias sem água, no Sbarain também, além de não fazer, humilham as pessoas, obrigado”. Concedeu a 

palavra a senhor vereador VALMOR ROSSETTO: “Cumprimento o senhor Presidente, nobres colegas, 

é com tristeza que temos dois Requerimentos, pessoas que criaram as famílias e agradecer a Deus por nós 

ter convivido com essas pessoas, indicações, bem colocadas, essa do Loivo, sobre limpar as sarjetas, hoje 

de manha fiz na minha estrada e todas as indicações são interessantes, nós temos que tentar resolver os 

problemas e depois trabalhar, não sei como esta a Comissão e quando um morador tem um problema, nós 

também temos, quero agradecer a união dos colegas, obrigado”. Assumiu a direção dos trabalhos o Vice-

Presidente Valmor Rossetto, que concedeu a palavra ao senhor vereador JULIANO MALACARNE: 

“Cumprimento o senhor Presidente, nobres colegas, quanto aos requerimentos levando votos de Profundo 

Pesar as famílias enlutadas, meus sentimentos, que Deus os conforte, Indicação, hoje tem bastante de 

recuperação de estradas, a população pede e logo vão descer para o Bom retiro, já adquiriram o cascalho, 

do seu Arnaldo Portela, tem estradas ruins e boas, mas logo serão recuperadas, obrigado”.  Reassumiu a 

direção dos trabalhos o vereador Juliano Malacarne, passou a votação da matéria: Toda a matéria foi 

aprovada por unanimidade. Concedeu a palavra ao senhor vereador ALDIR MULINETH: 

“Cumprimento o Senhor Presidente, nobres colegas, assessor jurídico, imprensa, quero levar meus votos 

de Profundo Pesar, as famílias enlutadas, todas as indicações, foram bem colocadas, são a necessidade do 

povo, para que o Executivo atenda, nós temos uma Comissão, colega João, que a gente vai até o Prefeito 

e se for do gosto, podemos marcar, então todos podem ir, discutir as necessidades, que agente, fica meio 

distante do Executivo, obrigado”. Concedeu a palavra ao senhor vereador JOÃO MALACARNE: 

“Reintegro meus cumprimentos a todos, o Cleber já falou e eu vou dar um reforço,  estrada do seu 

Bilibio, faz cinco anos que ele pede, tinha o leite para vender, para o sustento da família, agora teve que 

vender as vaquinhas e é tão pouco e não ganhou até hoje, outro assunto é as casas, onde estão, tem que 

ver, onde esta o dinheiro, tem que ver onde esta isso, o seu Luiz ali também, gastou doze mil, parece que 

condenaram a casa, amanhã vou lá ver, eu não estou dizendo nada, mas algum lugar esta o erro, e o 

Laurindo cobrou aqui, era isso, obrigado”. Concedeu a palavra ao senhor vereador CLEBER VELOSO 

DE LINHARES: “Reintegro meus cumprimentos a todos, quanto as casas, eu lutei bastante, pedi 

audiência Pública, falei muito sobre isso, a gente não viu situação nenhuma, outro assunto é as redes de 

água, muita reclamação, de vários lugares e é hora de fazer uma geral e ver oque esta acontecendo, para 

não causar muitos danos, na frente, obrigado”. Concedeu a palavra ao senhor vereador VALMOR 

ROSSETTO: “Reintegro os cumprimentos a todos, dando continuidade a conversa e isso são problemas 

nosso também e sobre a habitação temos que ver, se não é responsabilidade do Executivo, temos que ver, 

quem é o responsável, parece que eles tinham certeza que iria sair outras dez, começaram entregar o 

material e foi suspenso os contratos, temos que ver quem é o gestor, que tem que dar explicação, fica 

chato para a gente, pedem e a gente não sabe, ai vem um recurso lá de Brasília, para se extraviar aqui, 

não dar sequencia, toda a semana converso com o Prefeito, ginásio esta quase pronto, como os colegas 

falaram o Pompeo mandou um recurso de cem mil para a agricultura, eu pedi para mudar um pouco o 
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Projeto, para pegar uma Enciladeira que funciona melhor, saiu a licitação e esta lá, peguei o contato do 

Lucas com o Cleber, então quero agradecer essa parceria, fica meus agradecimentos, obrigado”. Assumiu 

a direção dos trabalhos o vereador Valmor Rossetto e concedeu a palavra ao senhor vereador JULIANO 

MALACARNE: “Reintegro meus cumprimentos, quero voltar um pouco, sobre o Poço do Porto, a 

administração estava empenhada, mas não conseguia resolver o problema, mas foi solucionado e esta 

resolvido, o poço do Porto, o do Bom Retiro deu água boa, sobre o aumento de classe, o Presidente criou 

uma Lei Complementar e até 2021 fica suspenso, obrigado”. Reassumiu a direção dos trabalhos o 

vereador Juliano Malacarne, que convidou todos para a próxima sessão ordinária dia 07 de julho, 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. 


