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                      ATA Nº14/2020  

                      SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 07 DE JULHO DE 2020. 

Aos 07.07.2020 (sete dias do mês de julho 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 as atas nº 13 e 14/2020 em discussão e posterior votação, 

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

REQUERIMENTO Nº015/2020: “Leva votos de PROFUNDO PESAR, pelo falecimento de PEDRO 

MESNERONRES, ocorrido no dia 24 de junho de 2020, registrando-se nos anais desta casa”. Câmara 

Municipal de Vereadores. REQUERIMENTO Nº016/2020: “Leva votos de PROFUNDO PESAR, pelo 

falecimento de JAIR NATAL, ocorrido no dia 26 de junho de 2020, registrando-se nos anais desta casa”. 

Câmara Municipal de Vereadores. REQUERIMENTO Nº017/2020: “Leva votos de PROFUNDO 

PESAR, pelo falecimento de ORTÊNCIO PADILHA, ocorrido no dia 26 de junho de 2020, 

registrando-se nos anais desta casa”. Câmara Municipal de Vereadores. REQUERIMENTO 

Nº018/2020: “Leva votos de PROFUNDO PESAR, pelo falecimento de NELSON SCHIO, ocorrido no 

dia 01 de julho de 2020, registrando-se nos anais desta casa”. Câmara Municipal de Vereadores. 

REQUERIMENTO Nº019/2020: “Leva votos de PROFUNDO PESAR, pelo falecimento de GILNEI 

DIAS DE OLIVEIRA, ocorrido no dia 04 de julho de 2020, registrando-se nos anais desta casa”. 

Câmara Municipal de Vereadores. INDICAÇÃO Nº033/2020: “Abertura de processo licitatório, para 

concessão e funcionamento das antenas de internet, nas comunidades do Município”.  Ver. Aldir 

Mulineth – Bancada do PP. INDICAÇÃO Nº035/2020: “Que o Poder executivo Municipal, agilize o 

funcionamento da antena de internet instalada na comunidade de Encruzilhada Bela Vista”.  Ver. Jaques 

de Col – Bancada do PDT. INDICAÇÃO Nº036/2020: “Aquisição de um veículo exclusivo para o uso 

do Conselho Tutelar”. Ver. Jaques de Col – Bancada do PDT. INDICAÇÃO Nº037/2020: “Que o Poder 

Executivo Municipal, efetue ato de repúdio a empresa RGE, pela demora na prestação de serviços 

excenciais”.  Verª. Eliane Civa – Bancada do PP. INDICAÇÃO Nº038/2020: “Cascalhamento ao redor 

da casa e na estrada que da acesso a propriedade de Dilso Defante, em São Sebastião”. Ver. Cleber 

Veloso de Linhares – Bancada do PDT. INDICAÇÃO Nº039/2020: “Recuperação da estrada de Santa 

Izabel à Área Indígena, passando pela propriedade de Alevino Gonçalves”.  Ver. João Malacarne – 

Bancada do PT. MOÇÃO Nº07/2020: “Moção de agradecimentos a senhora Andreia kraemer, pelos 

excelentes trabalhos prestados em nosso município”. Ver. Valmor Rossetto – 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, que Deus os conforte, 

indicações 33 e 35, quase o mesmo texto, a minha indicação é para agilizar o sinal da Internet e dessa 

forma levar até o Saltinho II a ramificação desse sinal, dessa forma é necessário licitação para contratar 

uma empresa para realizar os trabalhos, temos uma empresa de Alpestre se prontificando para fazer esse 

trabalho, em fim que seja agilizado, para resolver a situação, a 36 de aquisição de um veículo exclusivo 

para o Conselho Tutelar, para que possam realizar seus trabalhos, quero o apoio dos colegas para minhas 

indicações serem aprovadas e executadas, quanto as demais matérias, tem minha valia, Moção também a 

Andréia é uma excelente profissional, obrigado”. Concedeu a palavra a senhora Vereadora ELIANE 

CIVA: “Cumprimento o Sr. Presidente, nobres colegas, quanto aos Requerimentos, temos cinco, na 

verdade foram seis, o José Ari, nosso vizinho, que faleceu, minhas condolências a famílias Prestes e as 

demais famílias que perderam seus familiares, quanto as internet, há uma queixa grande sobre a Internet, 

sobre o veículo, muitas vezes foi colocado e vamos pedir ao Prefeito que resolva essa situação, quanto a 

minha indicação de repudio a RGE, houve temporal e deixou a população sem luz, por lei até cinco dias, 
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mas teve muitas famílias que ficaram cinco dias sem energia, muitos tiveram que adquirir gerador, então 

a RGE deixou nós na mão, os guri são trabalhador, lutador, em baixo de chuva, mas a equipe é pequena, 

sobre cascalhamento para o seu Dilso Defante, muitas casas precisam e que sejam agilizados os serviços, 

sobre a estrada de santa Izabel a Área Indígena também é de interesse, Moção de agradecimentos a 

senhora Andréia, ela não foi simplesmente uma funcionária, mas uma amiga e que trabalhou com muito 

empenha, meus agradecimentos a Andréia e tomara que venha alguém que faça parecido, muito 

obrigado”. Concedeu a palavra ao senhor vereador LOIVO LORENZI: “Cumprimento o senhor 

Presidente, nobres colegas, imprensa, quero deixar meus sentimentos as famílias, infelizmente um 

número grande de pessoas, quanto as indicações sou favorável a todas, as indicações para agilizar os 

sinais de Internet, é de grande importância e acredito que vai ser resolvido isso, quanto as empresas, cabe 

ao Poder público e a nós agilizar isso, a respeito da Moção, excelente ideia, tive a oportunidade de 

trabalhar com a Andréia, quando fui secretario e realizamos vários projetos juntos e ela é uma pessoa que 

veste a camisa, tem bom conhecimento, parabenizo ela e desejo que tenha mérito nas suas escolhas e que 

seja para melhorar e que ela continue com essa dedicação, obrigado”. Concedeu a palavra ao senhor 

vereador JOÃO MALACARNE: “Cumprimento o Presidente, nobres colegas, sobre os Requerimentos é 

lamentável em 15 dias perdemos seis pessoas, bastante, pessoas que nós queria bem, mas é a vida, sobre 

as indicações precisamos mesmo, esta atrasado aqui no Município e esta na hora de funcionar, sobre a 

RGE, esta mal atendido, muito tempo sem luz e esta na hora da RGE agilizar, coloquei uma indicação de 

uma estrada que esta muito difícil, da vontade de tirar umas fotos para mostras, esta muito ruim e é um 

povo trabalhador que merece, a Moção da Andréia, uma mulher que atendeu muita gente, com carinho e 

vai deixar saudade, a nossa homenagem, obrigado”. Requerimentos, Deus os levou, isso faz parte da 

vida, isso é assim mesmo, temos que acreditar em Deus. Concedeu a palavra a senhor vereador 

VALMOR ROSSETTO: “Cumprimento o senhor Presidente, nobres colegas, quero deixar meus 

sentimentos aos familiares e que encontrem em Deus forças para superar esse momento, indicações todas 

muito bem colocadas, internet é necessário, para as crianças, é muito necessário, cascalhamento bem 

colocadas, a RGE, tem pessoas que trabalham lá, que não passam informações e as vezes a Projesul não 

fica sabendo, tem produtores de leite que precisam e as vezes é um descaso, indicação do seu João, 

pessoas trabalhadoras e deve estar muito necessitado, fiz a Moção, parabenizo todas as pessoas que 

trabalham na EMATER, mas hoje estamos falando da Andréia, pessoa simples, trabalhadora e fazia 

amizades fácil, em fim nos trouxe muita coisa boa, é um trabalho sigiloso, mas eficiente, só ouço pessoas 

falarem de bem, então hoje vamos agradecer e desejar sucesso, obrigado”. Concedeu a palavra ao senhor 

vereador ALDIR MULINETH: “Cumprimento o senhor Presidente, nobres colegas, assessor jurídico e 

imprensa presente, quero levar meus sentimentos as famílias enlutadas, sobre a indicação de minha 

pessoa e do vereador Jaques, temos as antenas instaladas que levarão o sinal e precisamos abrir logo esse 

processo licitatório, com esse modelo de educação, precisamos de internet de qualidade, alguns tem o 

plano da vivo, mas não é com a força necessária, capas de abrir os vídeos e etc, e temos o programa 

cidade digital e precisamos de uma empresa para operar esse sistema, as antenas teve um custo público e 

deve haver uma contra partida da empresa que vai utilizar, então vamos nos unir nessa indicação, 

aquisição de veículo, também importante, problemas com a RGE, lá também tivemos problemas, cinco 

dias sem luz, então a empresa não deve estar preparada para atender, quem produz leite é complicado, 

além de perder o leite, prejudica a vaca, impondo gastos com gerador, a equipe é trabalhadora, mas falta 

da empresa se prevenir melhor, indicação do seu João, vamos ter serviço intenso quando passar essas 

chuvas, é justo, Moção, a funcionaria Andréia, só enaltecer o trabalho dela, muito atenciosa com o 

público, então deixo meu muito obrigado e que tenha sucesso em sua nova jornada, obrigado”. Passou a 

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

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

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

“Reintegro meus cumprimentos a todos, sobre as estradas, vou falar um pouco da nossa estrada, que da 



  

  

cavl -3- 

 
 

acesso ao Porto Caxambu, esta muito difícil, ta na hora de arrumar essa estrada, eu acho que esta na hora 

de prometer menos na mídia e mostrar mais serviço, é terrível, agora vão dar a desculpa da chuva, mas 

ficou um anos de sol, nosso município esta ruim muitas coisas, mas o pior é as estrada e tem gente indo 

embora, por causa disso, obrigado”. Concedeu a palavra ao senhor vereador VALMOR ROSSETTO: 

“Reintegro os cumprimentos a todos, quero dizer que estivemos junto a assinatura de contrato com a 

empresa que vai fazer o asfalto no nosso Município e a gente via essa necessidade para dar mais conforto 

a comunidade, o Ginásio de esportes também vai ficar muito bom, esse ano o futebol e atividades 

esportivas ficaram desleixados por causa do COVID e vamos fazer as cobranças de melhorias de 

estradas, obrigado”. Convidou todos para a próxima sessão ordinária dia 21 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. 


