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                      ATA Nº15/2020  

                      SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 21 DE JULHO DE 2020. 

Aos 21.07.2020 (vinte e um 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 a ata nº14/2020 em discussão e posterior votação, 

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

REQUERIMENTO Nº020/2020: “Leva votos de PROFUNDO PESAR, pelo falecimento de JOSÉ 

ANTONIO VIEIRA, ocorrido no dia 12 de julho de 2020, registrando-se nos anais desta casa”. Câmara 

Municipal de Vereadores. PROJETO DE LEI Nº026/2020: “Altera a Lei Municipal 769/2007 visando a 

consolidação da legislação previdenciária com base na emenda constitucional 103/2019”. Salmo Dias de 

Oliveira – Prefeito Municipal. PROJETO DE LEI Nº027/2020: “Autoriza a suspensão do recolhimento 

das contribuições previdenciárias patronais e das parcelas vencidas e vincendas dos termos de acordo de 

parcelamento com o fundo de previdência social do servidor- FPSS, nos termos da lei complementar 

federal nº173 de 27 de maio de 2020”. Salmo Dias de Oliveira – Prefeito Municipal. PROJETO DE LEI 

Nº028/2020: “Dispõe sobre a contratação, em caráter temporário e emergencial de 01(um) professor de 

Ensino Fundamental”. Salmo Dias de Oliveira – Prefeito Municipal. PROJETO DE LEI Nº029/2020: 

“Autoriza o Poder Executivo a efetuar gastos com o incentivo no setor de citricultura”. Salmo Dias de 

Oliveira – Prefeito Municipal. INDICAÇÃO Nº040/2020: “reconstrução do bueiro localizado na estrada 

que liga Posse dos Linhares a Coxilha Bonita, próximo a propriedade de Delírio Artuso”.  Ver. Loivo 

Lorenzi – Bancada do MDB. INDICAÇÃO Nº041/2020: “Que sejam adquiridos cartazes informativos, 

quanto as medidas de prevenção e combate ao COVID-19”.  Ver. Aldir Mulineth – Bancada do PP. 

INDICAÇÃO Nº042/2020: “Recuperação da estrada que da acesso a Linha Batistel, Encruzilhada Bela 

Vista”.  Ver. João Malacarne – Bancada do PT. PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº02/2020: “Que o 

Poder executivo Municipal, informe qual o valor gasto pela secretaria da saúde por mês, quanto é 

licitado, quanto é comprado sem licitação e de quem é comprado”.  Ver. Jaques de Col – Bancada do 

PDT. PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº03/2020: “Que o Poder Executivo Municipal, forneça a lista de 

quem foi beneficiado com o programa de incentivo a citricultura”. Ver. Jaques de Col – Bancada do 

PDT. MOÇÃO Nº08/2020: “Moção de agradecimentos ao deputado federal Giovane Feltes - MDB-RS, 

pela emenda parlamentar no valor de R$ 150.000,00(cento e cinquenta mil reais) para o combate ao vírus 

COVID-19”. Ver. Loivo Lorenzi – Bancada do MDB.  Concedeu a palavra a senhora Vereadora 

ELIANE CIVA: “Cumprimento o Sr. Presidente, nobres colegas, assessoria jurídica, sobre os 

requerimentos de Pesar, é com tristeza que todas as sessões temos falecimentos, Projeto de Lei que altera 

Lei Municipal, meu voto é contrário, não acho justo, se nesse Projeto dissesse que não iria ter mais 

concurso público, eu seria favorável, sobre o projeto de Lei que suspende os repasses também sou 

contraria, sobre o Projeto de Lei de contratação de professora, eu não sei, se me perdi no tempo, se estou 

desatualizada, mas eu não vejo aula e não tem por que mais um professor online, então quando as aulas 

voltarem, sobre o Projeto de Lei 029, acho que o Prefeito esta brincando com nós, foi feito uma emenda 

no Projeto passado, alterando para mais esse ano, será que nossa palavra, nossa votação não vale nada, 

isso é uma brincadeira, nós alteramos, aprovamos para 2029 e 2020, por que voltar de novo, para ter os 

méritos do Prefeito, eu acho que estão brincando com a Câmara, fica minha indignação, sobre as 

indicações, tem como não destruir os bueiros que estão trancados, perto da minha casa, fui lá e 

destranquei um, mas os funcionários já estavam preparados para destruir tudo, é dinheiro público, tem 

que cuidar, sobre a Moção, uma mão lava a outra, já temos até um encaixe para utilizar esse dinheiro, 

sobre o Pedido de Informação do Jaques, um Projeto já justifica o outro, sobre a Saúde, é a única 
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secretaria que presta contas aqui na Câmara, obrigado”.  Concedeu a palavra ao senhor Vereador 

CLEBER VELOSO DE LINHARES: “Cumprimento o Sr. Presidente, nobres colegas, Requerimento 

de pesar, é lamentável, meus sentimentos aos familiares, quanto ao Projeto de Lei 026, meu voto é 

contrário a esse Projeto e tenho muitos argumentos, sei que o Poder executivo se viu obrigado a mandar 

esse projeto, mas eu sou contrário a Emenda Constitucional 103/2019 e vejo que se todas as Câmaras 

aprovarem por unanimidade, vai ser uma festa e daqui dois ou três anos vem um novo aumento, então 

nós temos que mostrar nossa indignação, e se todas as Câmaras ou a maioria rejeitassem esse Projeto, ai 

eu queria ver se iria calçar FPM ou seja lá oque for e eu acho que esse projeto deveria ter vindo com mais 

tempo, pra nós ter feito Moções aqui e mandar para outras Câmaras repudiando essa Lei, na minha 

opinião a saúde do Fundo, não esta no valor da contribuição e sim em outras coisas erradas, por exemplo 

se eu não tiver problema de invalidez, vou me aposentar com quase setenta anos e vou ter pouco tempo 

pata aproveitar, já alguns trabalham três ou quatro anos e fica cinquenta anos recebendo, olha a inversão 

nos dois lados, além de contribuir pouco, vai sugar bastante, agora pegue um cidadão que recebe mil e 

cinquenta, desconta agora 14%, mais plano de saúde, sindicato e outras mensalidades e veja quanto 

sobra, então a corda sempre estoura do lado mais fraco, Projeto de Lei 027, contra diz o anterior, parcela 

os recolhimentos, no meu ver os gastos do Município diminuíram, transporte escolar, a saúde 

praticamente parou, então é hora de pagar as contas, o Município não vai acabar o final do ano, já se sabe 

que o Prefeito contraiu mais uma divida para o futuro, que é os asfaltos, muito bom, muito bonito, mas é 

tudo para pagar mais a frente e ai mais dividas, eu sou contrário, para a saúde financeira do Município, 

projeto de Lei 28, a Eliane disse tudo, Projeto de Lei 029, a Eliane esta duzentos por cento certa, o ano 

passado ela apresentou uma emenda, a Emenda foi aprovada e enviada para o executivo, não veio veto, 

isso significa que virou Lei, então quer dizer que a Câmara não vale nada, suponho que não tenham 

percebido, por que se não é fechar a Câmara, espero que venha um Pedido de desculpas, por que estão 

fazendo Lei em cima de Lei, indicações sou favorável, indicação do vereador Aldir é obrigatório, se é 

obrigatório acho que não precisa indicar, mas tudo bem, Moção, oque é bom, não é feio copiar, acho que 

vamos com o Jaques copiar a idéia e elaborar uma para o deputado Pompeo de Matos e agradecer os cem 

mil para a citricultura e cem mil para a saúde, já deixamos aberto se mais algum vereador quiser se 

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

senhor Presidente, nobres colegas, imprensa, quero deixar meus sentimentos a família enlutada, quanto 

ao Projeto de Lei 026, não gostaria de estar aqui votando esse Projeto, que vai desgastar nossos 

trabalhadores, mas da mesma forma somos responsáveis pelo nosso Município e não podemos ficar como 

cobaia e não aprovar, para não correr o risco do certificado da reforma, estivemos muito pensativos nesse 

Projeto e temos que nos preocupar com o futuro do nosso Município, não descordo do colega Cleber, mas 

daqui a pouco podemos ter uma perca maior e o Município negativado, é triste tirar essa margem, se 

fosse Municipal esse Lei, não seria favorável, projeto de Lei 027, não sou favorável, para não virar uma 

bola de neve, nada garante que futuramente vamos ter saldo para pagar essas negociações, então vamos 

deixar em dias, Projeto de Lei 028, estou com dó da classe dos professores, aulas online, infelizmente os 

professores gostariam de estar em sala de aulas, projeto de Lei da fruticultura, os colegas se 

emocionaram, acredito que a Emenda passou despercebida pelo Executivo, Indicação 40, reconstrução de 

um bueiro, esta entupido e a água corre por cima, demais indicações, sou favorável, Pedido de 

Informações é justo, Moção que fiz, uma boa noticia, Emenda do deputado Giovane Feltes, acompanhei o 

dinheiro entrando na conta, para suporte da Pandemia e andamento futuro e temos que demonstrar nossos 

agradecimentos, independente da sigla partidária e são essas as coisas que nos alegram, obrigado”. 

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

colegas, quero levar meus Pesar a família Vieira, Projeto de Lei, bem colocado, me posicionei contra no 

parecer e sou contra, como mencionaram os colegas e como sempre o corte é do lado de quem trabalha e 

não quero levar essa culpa, Projeto 27, também sou contrário e muito se falou que essa divida foi herdada 

de outras administrações e isso é para o término do mandato deixar suas contas em dias e deixar para 
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outro administrador pagar, o outro Projeto também sou contra, quando voltar as aulas presenciais, ai serei 

favorável, quanto ao Projeto da fruticultura sou favorável, indicações também sou favorável, Pedidos de 

Informação, a gente sabe que tem as prestações de contas semestrais, da secretaria de saúde, mas meu 

pedido é quanto é comprado sem licitação e de quem é cobrado, o outro pedido, a gente sabe que os 

cofres públicos destinaram valores a esse programa, então temos que levar as informações as pessoas, 

que a gente sabe que tem propriedades que pegaram com dois cpfs, a Moção sou favorável, estive junto 

com o vereador Loivo, em Brasília e dinheiro tem e vimos com essa pandemia, como apareceu dinheiro, 

infelizmente acontecem os desvios, espero que não aconteçam em nosso Município, obrigado”. Concedeu 

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

colegas, assistência, com tristeza temos um requerimento, projetos um pouco polêmicos, cada vereador 

vota com sua consciência, eu sei que é triste aumentar o imposto dos funcionários, mas também sei que 

tem muito funcionário do Estado que vai sacar o dinheiro e não encontra nada e estamos numa 

encruzilhada, temos a concordância dos representantes dos funcionários, então vou votar favorável, o 

parcelamento, do parcelamento de gestores anteriores, eu não vou acusar e nem defender, nesse período o 

Município deixou de receber muito dinheiro e eu não quero que falte coisas para a população, então sou 

favorável, por que é um momento de crise, sobre Projeto do Professor, é sacrificoso para os professores, 

não estarem em sala de aula e se no monto esta faltando esse professor, eu sou favorável, Pedido de 

Informação, tivemos Audiência Pública, a pessoa podia ter dado a informação, mas sou favorável, outro 

Pedido também sou favorável, sobre o Projeto de Citricultura, esta valendo, houve um erro, mas quem 

nunca errou que jogue a primeira pedra, sobre a Moção do Loivo, é bom, temos que agradecer quem nos 

ajuda e como o Cleber falou, quero me associar a Moção do Pompeo, obrigado”.  Concedeu a palavra ao 

senhor vereador JOÃO MALACARNE: “Cumprimento o senhor Presidente, nobres colegas, assessor 

jurídico e imprensa presente, Requerimento, quero levar meus pesar a família, Projetos, os colegas já 

disseram tudo, sou contra o Projeto 26, não tem como aumentar, Projeto 27 também sou contra, Projeto 

do professor sou contra por que fecharam o colégio do Bom Retiro, para economizar em professor e 

agora quer contratar, todas as indicações são boas, fiz uma da Linha Batistel, estão abandonados, muito 

triste a situação, estão plantando cidreira e não tem estrada para tirar o produto, estão muito sofridos e 

acho que temos que mudar sobre as estradas, que esta muito mal, obrigado”. Concedeu a palavra ao 

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

jurídico e imprensa presente, essa semana tivemos bastante pauta com o doutor, justamente por esse 

Projeto, requerimento, infelizmente sempre temos, lamentamos muito a passagem do seu José, talvez o 

voto mas difícil meu, será o voto de hoje, que aumenta a alíquota, tivemos a reunião com o Prefeito, perdi 

sono pensando nesse voto, pedi a Deus para me iluminar, comentei que seria contra, busquei saber a 

realidade, movimentamos os servidores, o Projeto de Lei demanda, que para os inativos, só para quem 

exeder o teto da previdência, eu sou funcionário público, minha esposa é funcionária, meu mano também, 

e se nosso voto resolvesse, eu seria contrário, eu lamento, nós corremos o risco de ficar sem o certificado, 

então vejam a importância do voto, meu voto aqui é decisivo, como perceberam, posso anular esse 

Projeto, mas talvez isso traga mais prejuízo, eu não concordo com esse aumento, mas vamos que 

aconteça algo pior, com o coração apertado que vou ter que votar a favor, Projeto de Lei 27, vou ser 

favorável, pela justificativa que foram pagas muitas parcelas atrasadas de outros gestores , então vou dar 

essa alternativa, quero defender o Projeto 28, pelo seguinte, a professora que finda seu contrato, tem todo 

o seu plano definido, até o final do ano, da a parecer que nós estamos parados, mas não, estamos nos 

dedicando, temos carga horária e essa professora, tem sua turma em andamento e eu não posso 

interromper o trabalho dela, que sairia prejudicado é os alunos, o incentivo, sou favorável, nós aprovamos 

a emenda, mas não foi anexada, minha indicação para adquirir os cartaz e eles podem ser elaborados pela 

secretaria de saúde e pode ser usado esses recursos das emendas, o caixa das escolas não estão muito 

bem, parabenizar o colega Loivo, dizer que compartilho da sua emoção, também tive o prazer de 

intermediar uma emenda do deputado Jeronimo Guerguen e quero me associar a Moção do colega Cleber 
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e colocar o nome do Jeronimo junto, indicações sou favorável, pedidos de Informação, sempre serei 

favorável, obrigado”. Concedeu a palavra ao assessor Jurídico do executivo, para esclarecer sobre o 

Projeto de Lei 029/2020. Passou a votação da matéria: Projeto de lei nº026/2020; Aprovado por maioria 

por votação nominal, votaram contrários os vereadores: Jaques de Col, Cleber Veloso de Linhares, 

João Malacarne e Eliane Civa. Votaram favoráveis os vereadores: Loivo Lorenzi, Clodoaldo da Silva, 

Valmor Rossetto, Aldir Mulineth e Juliano Malacarne. Projeto de Lei nº 027/2020: Rejeitado por 

maioria. Projeto de Lei 028/2020: Aprovado por maioria. Projeto de Lei nº029/2020: aprovado por 

unanimidade, o restante da matéria foi aprovada por unanimidade. Pelo motivo do tempo de duração 

de duas horas, não houve segunda parte. Convidou todos para a próxima sessão ordinária dia 04 de 

agosto, 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. 


