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                             ATA Nº02/2020  

                            SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2020. 

Aos 18.02.2020 (dezoito dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte), as 18h00min (dezoito horas), na 

sede da câmara, realizou-se Sessão Ordinária. O Presidente em exercício, 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. Realizada eleição para o cargo de Presidente da Mesa 

Diretora, apresentado somente uma chapa, com 08 (oito) votos favoráveis e 01 (um) voto em branco, 

eleito o vereador JULIANO MALACARNE, o qual imediatamente foi empossado, com mandato até o 

dia 31 de dezembro de 2020. Em seguida, colocou a ata nº 01/2020 em discussão e posterior votação, que 

foi aprovada por unanimidade. Convocou eleição para o cargo de Vice-Presidente, que ficou vago, para a 

próxima sessão ordinária. Convocou o secretário Aldir para efetuar a leitura do expediente: 

REQUERIMENTO Nº03/2020: “Votos de PROFUNDO PESAR, pelo falecimento de PATRICIA 

FERNANDA OLIVEIRA DO PRADO, ocorrido no dia 04 de fevereiro de 2020”. Câmara Municipal 

de Vereadores. REQUERIMENTO Nº04/2020: “Votos de PROFUNDO PESAR, pelo falecimento de 

JUREMA FERREIRA DA ROSA, ocorrido no dia 14 de fevereiro de 2020”. Câmara Municipal de 

Vereadores. PROJETO DE LEI Nº008/2020: “Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar, em 

caráter temporário e emergencial, 02 (duas) serventes por prazo determinado”. Salmo Dias de Oliveira - 

Prefeito Municipal. PROJETO DE LEI Nº009/2020: “Autoriza o Poder Executivo Municipal a 

contratar, em caráter temporário e emergencial, 01 (um) professor de Educação Infantil por prazo 

determinado”. Salmo Dias de Oliveira - Prefeito Municipal. PROJETO DE LEI Nº010/2020: “Autoriza 

o Poder Executivo Municipal a contratar, em caráter temporário e emergencial, 02 (dois) professor de 

Inglês por prazo determinado”. Salmo Dias de Oliveira - Prefeito Municipal. PROJETO DE LEI 

Nº011/2020: “Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar, em caráter temporário e emergencial, 

01 (um) professor de Artes por prazo determinado”. Salmo Dias de Oliveira - Prefeito Municipal. 

PROJETO DE LEI Nº012/2020: “Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar, em caráter 

temporário e emergencial, 01 (um) Monitor Social por prazo determinado”. Salmo Dias de Oliveira - 

Prefeito Municipal. PROJETO DE LEI Nº014/2020: “Autoriza o Município de Rio dos Índios a realizar 

gastos de até R$50.000,00 (cinquenta mil reais) com a realização das festividades em comemoração ao 

seu aniversário”. Salmo Dias de Oliveira - Prefeito Municipal. PROJETO DE LEI DO 

LEGISLATIVO MUNICIPAL Nº01/2020: “Autoriza a Câmara Municipal de Vereadores a pagar, em 

contraprestação a serviços de publicidade, os valores que especifica, define os jornais e rádio que são 

considerados Imprensa Oficial”. Mesa Diretora. PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO 

MUNICIPAL Nº02/2020: “Denomina nome de Rua Vitório Parizotto, em nosso Município e dá outras 

providências”. Ver. Cleber Veloso de Linhares - Bancada PDT e Ver. Valmor Rossetto – Bancada PP. 

INDICAÇÃO Nº006/2020: “Recuperação da estrada que liga Bom Retiro a Linha Sbarain, passando 

pelas propriedades de Altair Machado de Oliveira e Eliseu Balbinotti”.  Ver. Loivo Lorenzi - Bancada do 

MDB. INDICAÇÃO Nº007/2020: “Recuperação da Ponte de madeira no Rio dos Índios, que liga os 

Municípios de Rio dos Índios a Nonoai”. Ver. Loivo Lorenzi - Bancada do MDB. INDICAÇÃO 

Nº008/2020: “Recuperação do Bueiro, na estrada que liga Santa Cecilia a sede, próximo a propriedade de 

Américo Veloso”. Ver. Loivo Lorenzi - Bancada do MDB. INDICAÇÃO Nº009/2020: “Calçamento da 

travessa 3 (três) do distrito de Posse dos Linhares. Ver. Aldir Mulineth - Bancada do PP. INDICAÇÃO 

Nº010/2020: “Calçamento na sede do distrito de Encruzilhada Bela Vista”. Ver. Aldir Mulineth - 

Bancada do PP. INDICAÇÃO Nº011/2020: “Recuperação urgente da estrada de Rio dos Índios ao 

Lajeado Grande”. Ver. Mário de Araújo - Bancada do PT. INDICAÇÃO Nº012/2020: “Recuperação da 

estrada que da acesso a propriedade de Américo Veloso e outros”. Ver. Cleber Veloso de Linhares -
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Bancada do PDT. Projeto de Lei nº014/2020 foi retirado para estudos. Concedeu a palavra ao senhor 

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

vereadores, funcionários e assistência presentes, especialmente a família Parizotto, parabenizo o vereador 

Juliano, pela presidência, desejo que tenha êxito, quero dizer que temos um Projeto de Lei, agradeço o 

vereador Valmor pela parceria nesse Projeto, onde denomina o nome da rua a uma pessoa que foi muito 

importante para a nossa sociedade, uma pessoa que nunca fez mal a ninguém , pelo contrário, sempre que 

podia ajudava as pessoas que necessitavam, criou seus filhos aqui no nosso Município e contribuiu para o 

desenvolvimento, é justo que nos lembramos dele e seu nome ficará perpetuado na nossa comunidade, 

seu Parizotto foi um homem justo e bondoso, quanto aos Projetos de contratação, não sou adepto dessa 

forma de contratação, mas como logo será realizado concurso, esperamos que seja a ultima vez que 

tenhamos esse tipo de contratação, então serei favorável, quanto as indicações sou favorável, pesso 

atenção especial a estrada do seu Américo, que esta muito difícil de trafegar, o vereador Clodo sabe”. 

Concedeu a palavra ao senhor vereador MÁRIO DE ARAÚJO: “Cumprimento o senhor Presidente, 

nobres colegas vereadores, funcionários e assistência presentes, parabenizo o vereador Juliano e desejo 

sucesso como Presidente, quero deixar meus sentimentos as famílias enlutadas, dizer que é uma lastima 

muito grande, quanto aos Projetos, serei favorável, quero dar os parabéns ao Cleber pelo Projeto 

apresentado, realmente seu Parizotto merece essa homenagem, ele fez em vida para merecer, por isso 

devemos fazer coisas boas aqui na terra, para merecer o céu e não o inferno, existem tantas ruas por ai 

com nome de bandidos, então o seu Victorio que foi um homem bom, merece, parabéns a família, 

indicações sou favorável a todas e reitero o pedido, da estrada que nos liga ao Município de Alpestre, esta 

precisando, domingo tem festa na Encruzilhada e queremos estar com a estrada bonita”. Concedeu a 

palavra ao senhor vereador JAQUES DE COL: “Cumprimento o senhor Presidente, nobres colegas 

vereadores, assistência presente, especialmente a família Parizotto que tanto merece essa homenagem, 

quanto aos votos de Profundo Pesar, não há nada que evite o sofrimento de quem perde um ente querido, 

somente o tempo vai amenizar, esquecer não se esquece jamais, quanto aos projetos de contratações, 

várias vezes já coloquei aqui, o que penso sobre isso, sobre a maneira de contratação, mas agora com o 

Concurso esperamos que seja resolvida essa situação, enquanto isso não podemos ficar sem professores, 

mas espero que sejam contratadas pessoas capacitadas, Projeto de Lei que denomina rua, muito merecida 

essa homenagem, seu Parizotto foi uma pessoa muito boa e deixou seu legado para a família, indicações 

todas necessárias, as estradas estão em condições precárias e necessitam serem recuperadas”. Concedeu a 

palavra ao senhor vereador ALDIR MULINETH: “Cumprimento o senhor Presidente, nobres colegas 

vereadores, assistência presente, especialmente a família Parizotto, quanto aos Requerimentos de Pesar, 

minhas condolências as famílias enlutadas, sobre os Projetos de lei, são importantes, Projetos importantes 

para o setor da educação, meu voto é favorável, sou professor e precisamos dos referidos professores, 

Projeto de Lei do Legislativo, também sou favorável e é merecedor essa homenagem a família Parizotto, 

quanto as indicações, realmente as estradas necessitam serem recuperadas, minhas indicações são 

pedidos da população, Encruzilhada e Posse dos Linhares são dois distritos importantes”. Concedeu a 

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

e assistência presente, quero parabenizar e 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 aos projetos e indicações, meus colegas já comentaram bastante, quero dizer a família Parizotto 

que é bem merecida a homenagem, seu Parizotto foi um homem bondoso e fez por merecer essa 

homenagem, os demais Projetos sou favorável, Projeto sobre os meios de comunicação, são necessários e 

as indicações, são pedidos da população sou favorável”.  Concedeu a palavra ao senhor vereador LOIVO 

LORENZI: “Cumprimento o senhor Presidente, nobres colegas e assistência presente, especialmente 

cumprimento a família Parizotto, muito merecida essa homenagem a um homem que se destacou na 

sociedade e que foi um homem do bem, criou sua família aqui, então meus parabéns a vocês pelo pai que 

tiveram, Projetos de Lei sou favorável, são importantes para o inicio das aulas, Projeto da imprensa, é 
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necessário, Indicações, todas importantes, a safra esta ai e os agricultores necessitam escoar suas 

produções, tenho duas, dois pedidos das pessoas, um Bueiro em santa Cecilia, precisamos arrumar, 

inclusive os moradores irão tomar uma decisão mais drástica, se não for concertado, irão trancar o Bueiro 

para poderem passar, ai ficará mais difícil, a Ponte de madeira na divisa do Município, tem produtores 

que querem entregar aqui no Rio dos Índios sua produção, mas precisam da ponte, se não vão entregar 

em Nonoai e nós perderemos impostos”. Concedeu a palavra a senhora vereadora ELIANE CIVA: 

“Cumprimento o senhor Presidente, nobres colegas e assistência presente, especialmente a família 

Parizotto, que se criemos juntos, praticamente de casa, eu praticamente vivia lá na casa do seu Parizotto, 

com as meninas e é uma homenagem muito merecida, realmente seu Victorio era um homem muito bom, 

quanto aos requerimentos de Profundo Pesar, perder alguém sempre é motivo para muita dor, ainda mais 

quando é uma jovem, como é o caso da Patrícia, para seu pai, sua mãe é muito doloroso, os Projetos sou 

favorável a todos, pois são necessários, indicações também são necessárias”.  Assumiu a direção dos 

trabalhos o vereador Aldir Mulineth, e concedeu a palavra ao senhor vereador JULIANO 

MALACARNE: “Cumprimento o senhor Presidente, nobres colegas e assistência presente, quero nesse 

momento, agradecer a Deus, a minha família, a todos os meus amigos, se não fosse por eles, não estaria 

aqui. Os Requerimentos de Pesar é uma lástima grande, Projetos de Lei sou favorável a todos, Projeto de 

Lei de homenagem a família Parizotto é merecida, Indicações todas bem colocadas, são pedidos da 

população”. 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, 

gostaria de agradecer a todos os vereadores que aprovaram por unanimidade O Projeto de Lei que 

denomina a rua Victorio Parizotto, agora será encaminhado ao Executivo, para ser sancionado em Lei, 

quero dizer que tramita nessa casa um Projeto de Lei, que disponibiliza cinquenta mil reais para a festa 

do Município, quero dizer que nesse valor serei contra esse Projeto, na semana Farroupilha que era uma 

semana de festividades, veio um Projeto de trinta e cinco mil e teve vereador que votou contra por ser 

muito, então vinte, vinte e cinco mil tem meu apoio, mas cinquenta não, com esse dinheiro da para 

arrumar todas as estradas”. Concedeu a palavra ao senhor vereador MARIO DE ARAÚJO: “Reintegro 

os cumprimentos a todos, quero usar essa parte, para convidar todos para a festa na Encruzilhada Bela 

Vista que ocorrerá dia 23, parabenizar o vereador Juliano e a família Malacarne pela presidência da casa 

e dizer que o Juliano já pode ser o Prefeito, quem sabe colocamos o Cleber de vice, por que não, nós 

temos que aceitar, quero dizer que temos coisas boas acontecendo, mas sempre falta mais, é normal, não 

se pode resolver tudo, sempre esta precisando mais, as estradas precisam, na saúde também, tem pessoas 

esperando por exames, cirurgias, nos procuram, por isso fiz aquele pedido de Informação, para sabermos 

onde mais precisa, para pedirmos aos deputados”.  Concedeu a palavra ao senhor vereador ALDIR 

MULINETH: “Reintegro os cumprimentos a todos, parabenizar a família Parizotto pela aprovação do 

Projeto e quero convidar todos vocês para a festa na Encruzilhada no próximo domingo, quero dizer 

também que amanhã começam as aulas, nós lá já estamos trabalhando a alguns dias, limpezas e ajustes 

para receber bem os alunos, essa semana”. Comunicou a todos que na próxima sessão será escolhido o 

Vice Presidente da Mesa, cargo que por hora encontra-se vago, reunião com os membros da Comissão 

Especial, dia 03, às 17:00, sobre as contas do governo Municipal, exercício 2017. Convidou todos para a 

próxima sessão dia 03 de março, 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. 


