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                      ATA Nº22/2020  

                      SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2020. 

Aos 20.10.2020 (vinte 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 a ata nº21/2020 em discussão e posterior votação, 

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

Nº29/2020: “Para o Poder Executivo instituir no Município, às diretrizes da lei federal nº 13.935/2019, 

que garante a atuação de Psicólogo e Assistente Social para atuar nas escolas Públicas Municipais”. Ver. 

Aldir Mulineth- Bancada do PP. REQUERIMENTO Nº30/2020: “Leva votos de Profundo Pesar, pelo 

falecimento de DOMINGOS DA SILVA, ocorrido no dia 14 de outubro de 2020, registrando-se, nos 

anais desta casa”.  Câmara Municipal de Vereadores. REQUERIMENTO Nº31/2020: “Leva votos de 

Profundo Pesar, pelo falecimento de INES MARIA DONIN TESSARO, ocorrido no dia 19 de outubro 

de 2020, registrando-se, nos anais desta casa”.  Câmara Municipal de Vereadores. PROJETO DE LEI 

Nº041/2020: “Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar, em caráter temporário e emergencial, 

01 (um) fisioterapeuta por prazo determinado”.   Arildo Flores da Cunha- Prefeito Municipal. 

INDICAÇÃO Nº051/2020: “Instalação de duas Cisternas no distrito de Encruzilhada Bela Vista”.  Ver. 

Jaques de Col – Bancada do PDT. INDICAÇÃO Nº052/2020: “Recuperação da estrada que da acesso a 

propriedade dos senhores João e Claudir Oliveira, no Saltinho Bela Vista, bem como limpeza dos 

bebedouros e ao redor das propriedades”.  Ver. Mário de Araújo – Bancada do PT. INDICAÇÃO 

Nº053/2020: “Drenagem de uma fonte de água na propriedade de José salvador Sobrinho”.  Ver. Juliano 

Malacarne – Bancada do PP. MOÇÃO Nº14/2020: “Moção de congratulações, pela passagem do dia do 

professor”. Ver. Valmor Rossetto – Bancada do PP. Concedeu a palavra ao senhor Vereador CLEBER 

VELOSO DE LINHARES: “Cumprimento o Sr. Presidente, nobres colegas, assessor jurídico, 

imprensa, Requerimento do vereador Aldir, importante e necessário o acompanhamento de crianças em 

idade escolar, requerimento de Pesar, seu Domingos uma pessoa marcante ali da Posse dos Linhares, 

fiquei sabendo hoje, meus Pesar ao vereador Clodo, sei que devem estar tristes, mas felizes pelo legado 

que ele deixou, Dona Ines Tessaro, também meus sentimentos, Projeto de Lei, vou esperar os demais se 

manifestarem, Indicações, geralmente são boas, peço um pouco mais de atenção do Executivo, Projeto do 

CONSEPRO, estamos indicando desde o começo da legislatura, Moção aos professores, as pessoas mais 

importantes do mundo, começaram a se desenvolver com o crivo de um professor, meus parabéns a todos 

os professores, quero dizer que tem um Projeto tramitando, não foi possível entrar em pauta hoje, com 

certeza ira ser aprovado, estamos pedindo a tempos, e infelizmente teve que entrar o vice Prefeito para 

ver essa necessidade, não é aquilo que precisava, mas vai ajudar, quero parabenizar os policiais do nosso 

Município, pelo trabalho, pela preocupação com a segurança e espero que esse pouco, vá ajudar muito, 

obrigado”.  Concedeu a palavra ao senhor Vereador MÁRIO DE ARAÚJO: “Cumprimento o Sr. 

Presidente, nobres colegas, assessoria jurídica, votos de Pesar, seu Domingos, trabalhador, sempre pegou 

no pesado, trabalhava muitas vezes para repartir a produção, tenho boas lembranças dele, também a 

família Tessaro, meus sentimentos e tudo oque nós fazer aqui nos deixamos, mas a eternidade não é um 

dia, indicações são todas boas, os professores é o educador é aquele que luta, os pais são educadores, 

então para os bons professores que ensinam a luta pela justiça, quero dizer que fiz uma indicação para um 

cidadão lá da costa e não tem estrada, é difícil morar lá e o Poder executivo se gaba no Radio e eu fico 

triste de ver essas pessoas sofrendo e teriam que ter mais atenção, obrigado”. Concedeu a palavra ao 

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

ROSSETTO: “Cumprimento o Sr. Presidente, nobres colegas, assessoria jurídica, sobre os 
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Requerimentos, dois votos de pesar, pessoas que palavras não são suficiente para expressar a dor dos 

familiares, as pessoas do bem, que Deus os acolha, Requerimento do colega Aldir, meus parabéns,, 

indicações são todas boas, importantes, Moção que eu fiz aos professores, todas as classes são 

importantes, mas os professores são especiais, que Deus os abençoes, obrigado”. Passou a votação da 

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

CLEBER VELOSO DE LINHARES: “Reintegro os cumprimentos a todos, cumprimento o empresário 

Alessandro e desejo que continue tendo o sucesso que merece e empreendendo no Rio dos Índios, aqui é 

uma casa politica e eu quero falar sobre isso, se aproximamos da eleição e quero dizer aos candidatos que 

temos uma grande oportunidade de realizar uma campanha do jeito que sonhamos, uma campanha de 

projetos, sem compra de votos, com respeito entre os candidatos, com ética, sem trancar estradas, sem 

tiro, sem violência e nós devemos fazer a nossa parte, a disputa deve acontecer, mas com respeito, quero 

desejar boa sorte aos colegas que concorrem a reeleição, aqui deve ter cobranças, criticas para melhorar, 

acho que teve pouco isso, mas ouve respeito, teve épocas que a Câmara chegou a ser apelidada de canil, 

nesse mandato ouve respeito e torço que vocês se reelejam para valorizar nosso mandato, se ninguém se 

reeleger, é por que não trabalhamos bem, obrigado”. Concedeu a palavra ao senhor vereador MÁRIO 

DE ARAÚJO: “Reintegro os cumprimentos a todos, me atenho ao nosso Município, que esta passando 

por mais uma pandemia, cisternas, belíssimo projeto e que tenha a atenção do Executivo, independente 

de quem vencer a eleição, imagino melhor para nós, as nossas redes de água dão mais dor de cabeça, do 

que ajudam, estraga bomba e etc e que o executivo tome providências, perfure Poços Artesianos, faça 

encanamento e não deixe as pessoas refém de água, esta na hora de ser tomado providências, outra coisa 

é a legalização fundiária, nossos distritos não tem escrituras dos terrenos, temos que legalizar, que 

também vai gerar impostos e vamos conseguir a infraestrutura, duas coisas fundamentais, obrigado”. 

Concedeu a palavra ao senhor vereador LOIVO LORENZI: “Absteve-se”. Concedeu a palavra ao 

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

ROSSETTO: “Cumprimento a todos novamente, quero agradecer as palavras do Cleber e dizer que a 

boa politica se faz com respeito e quem decide é as pessoas, não comentei na primeira parte, mas o 

Carine 32 anos de trabalho, bem feito, tivemos um ato de vandalismo ali em São Sebastião, derrubaram 

um transformador, estraçalharam, entraram no salão, roubaram, infelizmente as vezes é assim, deu 

muitos transtornos, obrigado”. Convidou todos para a próxima sessão ordinária dia 03 de novembro 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. 


