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                             ATA Nº08/2020  

                            SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 22 DE ABRIL DE 2020. 

Aos 22.04.2020 (vinte e dois 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. Colocou a ata nº 07/2020 em discussão e posterior votação, 

aprovada por unanimidade.  Convocou o secretário Aldir para efetuar a leitura do expediente: PROJETO 

DE LEI Nº019/2020: “Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar 01 (um) Agente de Saúde 

Pública por prazo determinado e dá ouras providências”. Salmo Dias de Oliveira – Prefeito Municipal. 

PROJETO DE LEI Nº020/2020: “Concede reposição salarial aos servidores públicos municipais de Rio 

dos Índios e dá outras providências”.  Salmo Dias de Oliveira – Prefeito Municipal. PROJETO DE LEI 

Nº021/2020: “Altera a Lei 690/2006, revoga dispositivo da Lei 1127/2017 e dá outras providências”.  

Salmo Dias de Oliveira – Prefeito Municipal. PROJETO DE LEI Nº022/2020: “Revoga a Lei 

1207/2020 e autoriza o Poder Público Municipal a contratar operações de crédito com o Badesul 

Desenvolvimento S.A – Agencia de Fomento através do programa POE - Pimes”.  Salmo Dias de 

Oliveira – Prefeito Municipal. PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO MUNICIPAL Nº005/2020: 

“Estabelece o índice para revisão geral, anual, dos servidores do Poder Legislativo, e dá outras 

providências”. Mesa Diretora. PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO MUNICIPAL Nº006/2020: 

“Estabelece o índice para revisão geral, anual, dos Agentes Políticos do Poder Legislativo, e dá outras 

providências”. Mesa Diretora. INDICAÇÃO Nº020/2020: “Indica que o Poder Executivo Municipal, 

realize operação Tapa Buracos, no acesso asfáltico Rio dos Índios - Nonoai”. Ver. Valmor Rossetto - 

Bancada do PP. MOÇÃO Nº03/2020: “Parabenizando os senhores(as) Claudir Paludo, Flavio Golin, 

Horácio Vargas, Lenir Agostini e Vanderlei Pinto, pelos trabalhos prestados no nosso Município”. Ver. 

Valmor Rossetto - Bancada PP. Concedeu a palavra ao senhor vereador VALMOR ROSSETTO: 

“Cumprimento o senhor Presidente, nobres colegas e assistência presente, sobre os Projetos sou favorável 

a todos, quanto a minha indicação, o asfalto de Rio dos Índios a Nonoai, já tem bastante buracos, então é 

necessário regularizar a situação, também achei interessante nós parabenizar o relevante trabalho dos 

secretários que saíram de seus cargos, obrigado”. Concedeu a palavra ao vereador JAQUES DE COL: 

“Absteve-se”. Concedeu a palavra ao senhor vereador ALDIR MULINETH: “Cumprimento o senhor 

Presidente, nobres colegas e assistência presente, para ser breve, eu vou abrir mão, a gente foi obrigado a 

cumprir a Lei e colocar em votação a reposição salarial, eu vou votar contra a reposição salarial dos 

vereadores, obrigado”. Passou a votação da matéria: . Projeto de Lei do Legislativo Municipal 

nº06/2020;  Rejeitado por maioria. O restante da 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”. Convidou todos para a próxima sessão ordinária dia 

05 de maio, 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. 


