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                             ATA Nº07/2020  

                            SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 07 DE ABRIL DE 2020. 

Aos 07.04.2020 (sete dias do mês de abril de dois mil e vinte), as 18h00min (dezoito horas), na sede da 

câmara, realizou-se Sessão Ordinária. 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. Foi empossado o suplente de vereador, senhor João Malacarne.  

Colocou as atas nº 05 e 06/2020 em discussão e posterior votação, aprovadas por unanimidade.  

Convocou o secretário Aldir para efetuar a leitura do expediente: REQUERIMENTO Nº06/2020: “Leva 

votos de “Profundo Pesar”, pelo falecimento de JOÃO INELSON CIMAROSTI, ocorrido no dia 12 de 

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

REQUERIMENTO Nº07/2020: “Leva votos de “Profundo Pesar”, pelo falecimento de ALCEU 

KAVALEK, ocorrido no dia 02 de abril de 2020, registrando-se nos anais desta casa”. Câmara 

Municipal de Vereadores. REQUERIMENTO Nº08/2020: “Leva votos de “Profundo Pesar”, pelo 

falecimento de ALEXANDRE BOITA, ocorrido no dia 06 de abril de 2020, registrando-se nos anais 

desta casa”. Câmara Municipal de Vereadores. INDICAÇÃO Nº018/2020: “Indica que o Poder 

Executivo Municipal, tome as medidas necessárias para que seja controlada a entrada de carros de 

passeio de outros estados em nosso Município”. Ver. Loivo Lorenzi - Bancada MDB. INDICAÇÃO 

Nº019/2020: “Que seja criado um Fundo Municipal para arrecadação de recursos para o combate a 

pandemia COVID 19”. Ver. Aldir Mulineth - Bancada PP. Concedeu a palavra ao senhor vereador 

JOÃO MALACARNE: “Cumprimento o senhor Presidente, nobres colegas vereadores, funcionários e 

assistência presentes, hoje temos a presença de um artista de nível nacional, Breno Reis, meu filho, veio 

escapar da Pandemia, hoje estava reclamando, que vai ficar aqui aé o mês de setembro, sobre as 

indicações, eu sou de acordo, o Fundo que o Aldir propôs, mas não com regras, doação espontânea, livre, 

a indicação do Loivo, nosso povo mora bastante em Santa Catarina e vem bastante para cá e os 

Requerimentos a gente lamenta, então queremos dar os pêsames para as famílias, a gente lamenta, mas 

faz parte, era isso, obrigado”. Concedeu a palavra ao senhor vereador ALDIR MULINETH: 

“Cumprimento o senhor Presidente, nobres colegas vereadores, funcionários e assistência presentes, 

especialmente o seu João Malacarne que hoje inicia os trabalhos, que tenhamos bastante produtividade, 

nosso artista, obrigado pela presença, quero levar as condolências as famílias enlutadas, lamentamos 

muito, indicação do colega, é uma preocupação, um vírus que ataca geral e tem meu apoio, minha 

indicação, coloquei no grupo, pra a gente ir discutindo, ver oque pode, oque não pode, temos o Doutor 

Edson que nos assessora e minha intenção é tomar uma atitude, que não seja uma coisa autoritária, mas 

que seja criado e esses recursos podem ser usados de infinitas formas, ou até mesmo para adquirir 

material para o Posto de Saúde, quanto as aulas estão paradas, estamos enviando a matéria via watts, que 

o principal é evitar o máximo que o vírus chegue, para podermos nos equipar adequadamente e 

precisamos tomar medidas, nos isolar o máximo, obrigado”. Concedeu a palavra a senhora vereadora 

ELIANE CIVA: “Cumprimento o senhor Presidente, nobres colegas vereadores, assistência presente, 

como líder do PP, gostaria de dar as boas vindas ao seu João Malacarne, sobre os requerimentos de 

Profundo pesar, seu Nelson meu vizinho, pessoa que lutou muito, todas pessoas boas e fica meus 

sentimentos, indicação do colega Loivo, sou favorável, por que o vírus não vem sozinho, mas se nós 

buscar ele vem, então acho bom esse controle, sobre a criação do Fundo do nobre colega Aldir Mulineth, 

é bom, mas fica a critério de cada um, não precisa ter o fundo para sermos solidários, a crise virá para 

frente, quando vier o desemprego, nós aqui colonos, cultivamos nossa alimentação, mas cidade grande 

não, sou a favor de comprar álcool gel, luvas, etc, e nós já somos solidários automaticamente, obrigado”.  

Concedeu a palavra ao senhor vereador LOIVO LORENZI: “Cumprimento o senhor Presidente, nobres 
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colegas e assistência presente, quero desejar ao senhor um trabalho futuroso, para o senhor e para o 

Município, a gente sabe de suas qualidades, parabéns, parabéns ao Breno pelo trabalho de sucesso que 

tem realizado, quero deixar meus sentimentos as famílias enlutadas, o seu Inelson, tio do meu pai, todas 

pessoas do bem, minha indicação, pesso que seja tomado atitude em relação a essa pandemia, nós temos 

um controle, não podemos impedir de ninguém vir, mas precisamos monitorar, por que depois que nos 

atingir, vem o apavoramento, que seja tirado o estado febril, a outra indicação, também sou favorável e o 

fundo, não é somente para o momento da Pandemia, nada impede de existir esse fundo, de uma forma 

espontânea, obrigado”. Concedeu a palavra ao senhor vereador VALMOR ROSSETTO: “Cumprimento 

o senhor Presidente, nobres colegas e assistência presente, quero desejar sucesso ao seu João nessa nova 

empreitada, hoje é dia do jornalista, parabéns a todos, temos três requerimentos, peço que Deus conforte 

essas famílias e nesses momentos é importante refletir, a vida representa longa, mas passa rápido e esse é 

o momento de todos nós fazer a nossa parte, sou favorável a Indicação do Aldir, vamos precisar de 

alimentação e precisamos cuidar das pessoas carentes e Deus sabe oque faz e vai nos conduzir, 

obrigado”. Assumiu a direção dos trabalhos o vereador Valmor e concedeu a palavra ao senhor vereador 

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

quero parabenizar o colega João Malacarne, que Deus nos de saúde e sabedoria, levo meus votos de Pesar 

as famílias enlutadas, momento difícil para todos, indicação do Aldir bem colocada, do Loivo também, 

ajudar as pessoas que tudo vi dar certo, obrigado”. Passou a votação da matéria: . Toda a matéria foi 

aprovada por unanimidade. Concedeu a palavra ao senhor vereador CLEBER VELOSO DE 

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

presidente, especialmente o seu João Malacarne, que seja bem vindo, nosso Breno Reis, que saiu de Rio 

dos Índios jovem, para trabalhar em su carreira e alcançou sucesso Nacional, nada na nossa vida vem de 

graça, mas com trabalho e que você continue essa pessoa simples, como seu pai é, que eu não me canso 

de elogiar como pessoa e o senhor merece essa cadeira, pela pessoa que o senhor é, lembro quando 

moleque que gostava de jogar futebol, mas era muito fraco e o seu João me dava a camisa do seu time, 

lembro da vez que o senhor levou nós jogar no ginásio em Nonoai e aquilo foi um sonho realizado e o 

senhor sempre fez essas coisas, sem esperar nada em troca e a gente sabe também oque ele fez por você 

Breno, que te levava desde pequeno para fazer suas apresentações, então quero te parabenizar pela 

carreira de sucesso, mas especialmente pelo pai maravilhoso que você tem, quanto ao Fundo Municipal, 

sou favorável, tenho algumas restrições quando a gente passa dinheiro para um lugar, para passar para 

outro e tal, quero dizer que sempre ajudei e ajudo as pessoas, independente de aparecer na mídia, 

inclusive com viagens, como hoje de manha a Erechim, temos a questão da prefeitura que quando leva, 

sai de manha e volta a noite e as pessoas tem que ficar esperando, as vezes com dor, eu entendo, mas por 

isso que muitas pessoas pedem a volta do atendimento de ortopedia em Nonoai, que ai se torna mais 

fácil, essa medida seria necessária e eu acredito que todos nós ajudamos quem precisa, o final do ano 

uma pessoa me pediu dinheiro para comprar carne, eu não tinha dinheiro, mas tinha a carne e cedi a essa 

pessoa que tem quatro filhos, então as vezes prefiro ajudar diretamente e a família Malacarne tomando 

conta, Presidente, vereador e esta faltando a Tania que também é vereadora e um artista famoso, mas 

merecem é uma família de raiz, obrigado”. Concedeu a palavra ao senhor vereador VALMOR 

ROSSETTO: “Reintegro os cumprimentos a todos, para retrucar o Cleber, eu era diferente, eu era muito 

bom no futebol, mas para os adversários, quero agradecer os secretários, que deixaram os trabalhos, 

agradecer pelos bons trabalhos, nas obras, Claudir, secretaria Lene, houve muitas mudanças, mas com 

melhoras, secretario Horácio batalhador, secretario Vande na saúde, momento difícil, temos cada vez 

melhorar, o SUS faz trinta anos, evoluiu, ainda falta melhorar, mas já melhorou bastante, como diz o 

SUS, é ruim com ele, mas pior sem, agora temos o Corona, mas que Deus faça pelo melhor, obrigado”. 

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

JULIANO MALACARNE: “Reintegro os cumprimentos a todos, quero parabenizar s secretários, que 

fizeram oque puderam, um excelente trabalho, deixaram a desejar também, mas não por gosto, o Chico 
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antes de sair, iniciou uma rede de água que irá beneficiar dez famílias do Bom retiro, também o ginásio 

de esportes que foi iniciado as obras, onde disputamos muitos torneios né Cleber, então desejar uma Feliz 

Pascoa a todos, obrigado”. Reassumiu a direção dos trabalhos o vereador Juliano Malacarne que  

convidou todos para a próxima sessão dia 22 de abril, às 18:00 horas, em virtude do dia 21 ser feriado, 

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. 


