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                      ATA Nº16/2020  

                      SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 04 DE AGOSTO DE 2020. 

Aos 04.08.2020 (quatro dias do mês de agosto 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 nº15/2020 em discussão e posterior votação, 

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

Nº043/2020: “Que seja realizado o cadastramento de todos os que representam a cultura no nosso 

Município, para que sejam beneficiados, pelos repasses da Lei Aldir Blanc”.  Ver. Loivo Lorenzi – 

Bancada do MDB. INDICAÇÃO Nº044/2020: “Que o Poder Executivo Municipal consiga uma licença 

com a (FEPAM), para realizar uma limpeza/drenagem no rio de Posse dos Linhares”.  Ver. Mário de 

Araújo – Bancada do PT.  INDICAÇÃO Nº045/2020: “Implementação de placas indicativas, 

identificando o distrito de Encruzilhada Bela Vista e os acessos a lajeado Grande, Alpestre e Saltinho II”.  

Ver. Aldir Mulineth – Bancada do PP. MOÇÃO Nº09/2020: “Moção de agradecimentos ao Deputado 

Federal POMPEO DE MATTOS - PDT-RS, pelo envio de duas emendas parlamentar, totalizando 

R$200.000,00 (duzentos mil reais), para o Município de Rio dos Índios-RS”. Vers. Cleber Veloso de 

Linhares e Jaques de Col-Bancada do PDT e Vers. Valmor Rossetto e Aldir Mulineth-Bancada do PP. 

MOÇÃO Nº10/2020: “Moção de agradecimentos ao Senador LUIS CARLOS HEINZE – PP-RS, pelo 

envio de emenda no valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais), recurso livre, para o Município de Rio 

dos Índios-RS”. Bancada do PP. MOÇÃO Nº11/2020: “Moção de agradecimentos ao Deputado Federal 

JERONIMO GOERGEN - PP-RS, pelo envio de emenda parlamentar, no valor de R$1000.000,00 (cem 

mil reais), para o Município de Rio dos Índios-RS”. Câmara Municipal de Vereadores. MOÇÃO 

Nº12/2020: “Moção de congratulações, pela passagem do dia dos pais”. Ver. Valmor Rossetto – Bancada 

do PP. Concedeu a palavra ao senhor Vereador VALMOR ROSSETTO: “Cumprimento o Sr. 

Presidente, nobres colegas, assessor jurídico, indicações sou a favor de toda a matéria, micções, 

parabenizando os deputados que nos auxiliaram, também fiz uma Moção parabenizando os pais do 

Município, pessoas que nos ensinaram muito e quero homenagear todos os pais da região, obrigado”.  

Concedeu a palavra ao senhor Vereador MÁRIO DE ARAÚJO: “Cumprimento o Sr. Presidente, nobres 

colegas, é uma honra muito grande poder voltar a essa casa, apresentei uma indicação sobre a drenagem 

no rio de Posse dos Linhares, cada vez que da enchente alaga e o povo sofre, é uma área que esta dando 

problemas, foi aterrando, poluição foi trancando e não foi preservado, existe uma preocupação e a gente 

pede socorro ao Poder Público, então é necessário essa licença para contribuir com a comunidade, 

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

Presidente, nobres colegas, imprensa, fiz uma indicação, pesso que se faça um chamado, para as pessoas 

cadastradas na cultura do nosso Município, nos diversos segmentos, onde nosso Município foi 

contemplado com uma verba e que essas pessoas sejam beneficiadas, e que não demore muito, que hoje 

quem trabalha com esses eventos, esta parado, demais indicações, sou favorável a todas, a limpeza do rio 

é fundamental, teria sim que mexer, conseguir a licença ambiental, que não é fácil, precisamos das placas 

de identificação, praticamente em todo o Município, Moções é importante parabenizar os deputados que 

nos ajudam, para que os outros deputados que fizeram votos e não direcionem recursos, que se 

preocupem, Moção do colega Valmor, quero deixar um abraço a todos os pais, infelizmente nessa 

situação ai, as vezes temos que manter uma distância, mas esse período vai passar, obrigado”. Concedeu 

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

ALDIR MULINETH: “Cumprimento o senhor Presidente, nobres colegas, assistência que nos 

acompanha pelo Face bock, indicação do vereador Loivo tem meu apoio, indicação do colega Mário, 
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também tem meu apoio, é pertinente, no meu conhecimento tem que refazer o leito, erguer a barranca e 

depende da liberação ambiental, tem meu apoio, indicação das placas, coloquei no distrito de 

Encruzilhada, mas junto vem todos os lugares, por que todo mundo esta percebendo a necessidade, esses 

dias um rapaz desceu com uma carreta, errou o caminho e foi bem trabalhoso para retornar, então 

pedimos o apoio de todos, as Moções, é justo nós agradecer os deputados, não estão todos aqui,  mas que 

se sintam todos agradecidos, Moção do colega Valmor, quero dizer ao meu, que tenho muito orgulho de 

ser filho do seu Valter Mulineth e desejo a todos os pais, um Feliz dia dos Pais e que Deus nos proteja, 

obrigado”. Passou a votação da matéria: Toda a matéria foi aprovada por unanimidade. Concedeu a 

palavra ao senhor vereador VALMOR ROSSETTO: “Absteve-se”. Concedeu a palavra ao senhor 

vereador MÁRIO DE ARAÚJO: “Reintegro as saudações a todos, fico feliz de vocês compreender 

minha indicação e espero que o Executivo também entenda, tem coisas mínimas que são necessárias em 

nosso Município, como as placas e quando nós tiver uma união e cobrar, as coisas podem andar diferente, 

essa Lei é muito importante, já pensou uma pessoa assumir uma secretaria nessa situação e não conseguir 

fazer um Projeto, os músicos foram os primeiros a serem afetados com essa pandemia e talvez sejam os 

últimos a se libertar e ai uma pessoa que chega num lugar desse e não consegue enxergar, a gente 

conversando, como que as vezes uma pessoa que pula para cá, pula para lá, não tem idéias e conseguem 

assumir os melhores cargos, então parabéns pela indicação, as Moções, parabéns aos deputados por 

lembrar de nós e espero que sirva de exemplo para o Poder Executivo lembrar dessas pessoas que ajudam 

nosso Município, obrigado”. Concedeu a palavra ao senhor vereador JAQUES DE COL: “Absteve-se”. 

Concedeu a palavra ao senhor Vereador CLEBER VELOSO DE LINHARES: “Absteve-se”. Concedeu 

a palavra ao senhor ALDIR MULINETH: “Quero ocupar esse espaço, como professor, teve uma 

mudança no ano letivo, estivemos com o Prefeito Municipal essa semana, diretora da escola São 

Benedito, coordenadora da pedagógica, para nós deliberar sobre as atividades não presenciais, tudo 

aquilo que estávamos planejando, não deu certo, o tempo se alongou e as atividades não presenciais, 

funcionaram bem e temos obrigação de levar a todos os alunos, tem bastante que estão interagindo, mas 

tem outros acomodados e como professor, não podemos deixa-los de lado e nas segundas e quartas-feiras, 

os professores estarão nas escolas para receber os pais, para entrega das atividades, dentro do protocolo 

de prevenções e vamos tentar minimizar as perdas e vamos buscar alternativas, esta sendo colocado um 

transporte, para levar os professores, então vamos disseminar essas informações, é difícil, a escola é 

insubstituível, mas vamos tentar minimizar e vamos fazer forças juntos e minimizar essas perdas, o 

aprendizado é uma escadinha, se não fizer o primeiro degrau, não faz o segundo, repetir o ano a lei não 

permite, vamos tentar recuperar as matérias perdidas, transporte coletivo não terá por segurança e o pai 

que não puder vir até a escola será disponibilizado um carro, para ir buscar ele, obrigado”. Convidou 

todos para a próxima sessão ordinária dia 18 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. 


