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ATA Nº17/2020  

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 18 DE AGOSTO DE 2020. 

Aos 18.08.2020 (dezoito dias do mês de agosto de dois mil e vinte), as 18h00min (dezoito horas), na sede 

da câmara, realizou-se Sessão Ordinária. O Presidente Vereador Juliano Malacarne, cumprimentou à 

todos e convocou o Secretário Vereador Aldir Antônio Mulineth para fazer a chamada dos Senhores 

Vereadores: ALDIR ANTONIO MULINETH; CLEBER ANTONIO DE LINHARES; CLODOALDO 

DA SILVA; ELIANE CIVA; JAQUES ANTONIO DE CÓL; JULIANO MALACARNE; LOIVO 

ANTONIO LORENZI; MARIO DE ARAÚJO e VALMOR ROSSETTO. Havendo quorum e invocando 

a proteção de Deus, declarou abertos os trabalhos da presente sessão e colocou a Ata nº16/2020 em 

discussão e posterior votação, a qual foi aprovada por unanimidade. Convocou o Secretário para fazer a 

leitura do Expediente: REQUERIMENTO Nº22/2020: “Votos de profundo pesar pelo falecimento do 

Sr. ANTONIO DALLA NORA, ocorrido no dia 08 de agosto de 2020, registrando-se nos anais desta 

Casa”. Câmara Municipal; REQUERIMENTO Nº23/2020: “Votos de profundo pesar pelo falecimento 

do Sr. RAIMUNDO DA SILVA, ocorrido no dia 09 de agosto de 2020, registrando-se nos anais desta 

Casa”. Câmara Municipal; REQUERIMENTO Nº24/2020: “Votos de profundo pesar pelo falecimento 

da Sra. MARIA DALLA NORA, ocorrido no dia 17 de agosto de 2020, registrando-se nos anais desta 

Casa”. Câmara Municipal; PROJETO DE LEI Nº030/2020: “Dispõe sobre a contratação, em caráter 

temporário e emergencial de 01 (um) professor de matemática”. Salmo Dias de Oliveira – Prefeito 

Municipal; REQUERIMENTO Nº21/2020: “Requerem a inclusão em pauta, na ordem do dia da sessão 

de 18 de agosto de 2020, do Projeto de Lei nº031/2020, que 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”. Vereadores Requerentes: Aldir Antonio Mulineth; 

Clodoaldo da Silva; Eliane Civa; Juliano Malacarne e Valmor Rossetto; PROJETO DE LEI Nº31/2020: 

“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 DO LEGISLATIVO MUNICIPAL Nº07/2020: 

“Dispõe sobre a fixação do subsídio mensal dos Vereadores e Presidente da Câmara Municipal de Rio 

dos Indios para a Gestão 2021/2024”. Mesa Diretora Câmara Municipal; PROJETO DE LEI DO 

LEGISLATIVO MUNICIPAL Nº08/2020: “Dispõe sobre a fixação do subsídio mensal do Prefeito e 

do Vice-Prefeito do Município de Rio dos Indios para a Gestão 2021/2024”. Mesa Diretora Câmara 

Municipal; PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO MUNICIPAL Nº09/2020: “Dispõe sobre a 

fixação do subsídio mensal dos Secretários do Município de Rio dos Indios para a Gestão 2021/2024”. 

Mesa Diretora Câmara Municipal; INDICAÇÃO Nº46/2020: “Que o Poder Executivo Municipal, firme 

um convênio com o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, para o S.I.M. – Sistema Integrado de 

Monitoramento, para dar suporte a Brigada Militar poder acessar o sistema”. Ver. Loivo Antonio Lorenzi 

– Bancada MDB; MOÇÃO Nº13/2020: “Moção de Apoio visando a urgente convocação de aprovados 

em concurso público, para o cargo de Delegado de Polícia”. Câmara Municipal. Concedeu a palavra ao 

senhor Vereador JAQUES ANTÔNIO DE CÓL: “Cumprimento senhor Presidente, colegas, imprensa e 

assistência. Requerimentos de pesar, que deus conforte os familiares, projeto de contratação, sou 

favorável pelo motivo da licença do colega para concorrer ao pleito, quanto ao requerimento e projeto 

que já foi rejeitado por esta casa, sou contrário, os projetos dos subsídios dos vereadores, prefeito, vice e 

secretários para a gestão 2021/2024, sou favorável porque não alterou o valor, a indicação do 

monitoramento sou favorável, a Brigada Militar já presta um excelente trabalho e com mais este suporte 
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só tende a melhorar, a moção também para chamar os delegados aprovados para reforçar a segurança em 

nosso município”. Concedeu a palavra ao senhor Vereador VALMOR ROSSETTO: “Cumprimento 

senhor Presidente, colegas vereadores, imprensa, funcionários desta casa, assistência. Requerimentos de 

pesar, que deus conforte os familiares, professor sou favorável, o requerimento e o projeto do 

parcelamento também sou favorável para darmos um apoio para nossa administração que triplicou o 

valor do fundo de aposentadoria do nosso servidor e neste ano de dificuldades devido a pandemia que 

estamos enfrentando para não faltar recursos para outros setores, os projetos dos subsídios dos 

vereadores, prefeito, vice e secretários para o próximo mandato também sou favorável, e para esclarecer 

que deste valor ainda tem os descontos do INSS e IRF, a indicação sobre o monitoramento acho válida, é 

bom reforçar o trabalho da brigada, e a moção, plenamente favorável, tem muita deficiência na 

segurança”. Concedeu a palavra ao senhor Vereador LOIVO ANTONIO LORENZI: “Cumprimento o 

Presidente Juliano, colegas vereadores, assessor, Irineu Treméa presidente do meu partido, imprensa, 

secretária, Sargento Carini. Quero deixar meus cumprimentos às famílias enlutadas, projeto do professor 

sou favorável, ocupará a vaga do colega vereador, que tenha a mesma competência quanto a tua colega, 

sobre o projeto do não pagamento das parcelas do fundo de previdência social, fui contra, mas procurei 

me informar sobre ele no momento que fiquei sabendo que voltaria a esta casa, a gestora do fundo se 

colocou favorável, falei com o prefeito que me afirmou que este recurso seria disponibilizado como 

contra partida na aquisição de bens para o município, hoje sou favorável por saber o direcionamento, os 

projetos dos subsídios, por não sofrer acréscimo sou favorável a todos, minha indicação para firmar 

convenio com o estado para dar um suporte melhor para a Brigada Militar, depois de acontecido o fato 

não tem muito a se fazer, quanto a moção também apoio pela importância de termos um delegado em 

Nonoai para atender nossa demanda e da região”. Concedeu a palavra ao senhor Vereador MÁRIO DE 

ARAÚJO: “Uma honra muito grande cumprimentar os colegas, assessoria jurídica, da imprensa e 

legislativa, Brigada Militar, Irineu se assessoramos sempre. Votos de pesar, que deus acolha os familiares 

e tudo o que fizeram de bom na vida terrena, contratação da professora, filha do Adilio Rossetto, nossa 

dificuldade maior está sendo o acesso a internet, o parcelamento sou contra, já foi parcelado e agora não 

querem pagar o parcelamento, a administração vai encerrar o mandato e o próximo vai continuar a pagar 

as contas, a contra partida Loivo te passaram um mel, o vereador Aldir sabe que muitas promessas não 

foram cumpridas, se gavaram a vontade mas no fundo não é isto que está acontecendo, a administração 

está terminando, tudo meio parado, mas nós agricultor estamos trabalhando, passamos quase quatro anos 

em turno único que deveriam então pagar horas extras aos que estão trabalhando fora de hora, sugiro que 

não seja aprovado, os projetos de fixação dos salários, ficou tudo igual, tranquilo, tua indicação Loivo, 

tem muita gente que tem acesso a essas câmeras, os concursados que sejam chamados, os delegados 

fazem um trabalho bonito, inclusive de nós vereadores, como fizeram de quebrar o sigilo bancário do 

Sergio Dias foi a delegacia”. Concedeu a palavra ao senhor Vereador ALDIR ANTONIO MULINETH: 

“Cumprimento senhor Presidente, colegas vereadores, assessores da casa, da imprensa, segurança 

pública, seu Irineu Treméa. Requerimentos de pesar, que deus dê o conforto divino aos familiares, 

professor de matemática, temos a necessidade de dar continuidade a disciplina, apesar da pandemia os 

professores estão trabalhando sim, de maneira diferente, estarão nas escolas nas segundas feiras os 

professores das series iniciais e nas quartas feiras das series finais, de maneira escalonada tirando dúvidas 

dos pais e alunos que tiverem interesse, obedecendo as normas do protocolo estadual de saúde, 

amenizando as percas que este ano com certeza terá, é um modelo novo de educação, mas sou 

testemunha de que todos estão se empenhando muito para desenvolver as atividades da melhor forma 

possível, o requerimento para reintegrar o projeto em pauta, o qual faço parte e o projeto sou favorável 

novamente para dar a possibilidade de continuar investindo, a fixação dos subsídios dos políticos, defendi 

o não aumento, portanto tem meu aval, a Indicação do colega Loivo, me associo, servirá para monitorar 
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as imagens das câmeras instaladas nas comunidades, que é as áreas de escape dos meliantes, a Moção de 

Apoio, nada mais justo que sejam nomeados para os cargos, segurança a gente não brinca, o momento 

que se abre vaga no concurso entende-se que há necessidade”. Não havendo mais vereadores inscritos, 

passamos a votação das matérias: Requerimentos de Pesar nºs22; 23 e 24/2020 – aprovados por 

unanimidade; Projeto de Lei nº30/2020 – aprovado por unanimidade; Requerimento nº21/2020 – 

aprovado por maioria (5x3); Projeto de Lei nº31/2020 – aprovado por maioria (5x3); Projetos de Lei do 

Legislativo Municipal nºs 07; 08 e 09/2020 – aprovados por unanimidade; Indicação nº46/2020 – 

aprovada por unanimidade e Moção nº13/2020 – aprovada por unanimidade. Para as explicações 

pessoais, concedeu a palavra à senhora Vereadora ELIANE CIVA: “Boa noite ao senhor Presidente, 

colegas vereadores, imprensa, secretária, seu Treméa, sargento Carini, nosso jurídico. Os requerimentos 

de pesar, que deus conforte os familiares, quanto ao requerimento e projeto que voltou para ser votado 

nesta casa, quero dizer que me pronunciei contra a outra vez e hoje fui favorável, sobre o parcelamento 

das dívidas do fundo previdenciário, é uma lei por causa do covid 19 que veio para os municípios poder 

adiar estes pagamentos para os próximos mandatos e não quero ser eu a responsável por não trazer o 

trator de esteiras para o município, dinheiro bem aplicado para os agricultores, os demais projetos 

totalmente favorável, a tua indicação Loivo votei favorável mas contra minha vontade, a brigada está aí 

cedida, não definitiva, talvez tenhamos falhado com eles quando solicitavam ajuda de custo, quanto as 

câmeras de monitoramento que seja quando solicitado e não deixando toda a população em risco, tem 

muitos que por necessidade atrasam o emplacamento de um carro, estaciona em local proibido, eu 

defendo o povo que este sistema indiretamente vai prejudicar o pequeno”. Concedeu a palavra ao senhor 

Vereador CLEBER ANTONIO VELOSO DE LINHARES: “Senhor Presidente, nobres colegas, Irineu 

Treméa, Comandante Carini, quero dizer que esta casa está desacreditada, matéria rejeitada volta e é 

aprovada, estamos só dando despesa pro município, mas quero te parabenizar Carini pela seriedade com 

que faz teu trabalho, desde que chegou aqui não tem nenhum inimigo, teve o tempo das coisas certas, 

com sensibilidade, agora a criminalidade temos que combater, mas está na hora de ajudar para poder 

cobrar, temos aprovado várias vezes, então porque não fazer, quanto as câmeras eu acho que a brigada 

não vai dar bola para um estacionamento errado, isso é para uma segurança verdadeira, entendo o que 

aconteceu com o colega Aldir, mas tem que ter coerência, mas quero dizer que num curso se falou dos 

tipos de vereador, variador que depende a situação, viriador que faz tudo o que o prefeito manda, mas não 

é o caso da nossa câmara, aqui somos vereador, acho que eu não sirvo para ser vereador da situação, não 

consigo ver as coisas de duas maneiras”.  Concedeu a palavra ao senhor Vereador JAQUES ANTÔNIO 

DE CÓL: “Absteve-se”. Concedeu a palavra ao senhor Vereador VALMOR ROSSETTO: “Absteve-

se”. Concedeu a palavra ao senhor Vereador LOIVO ANTONIO LORENZI: “Absteve-se”. Concedeu a 

palavra ao senhor Vereador MÁRIO DE ARAÚJO: “Reintegro minha saudação a todos. Quero dizer 

que meu posicionamento foi contra, não porque sou oposição, até admiro o Salmo em muitas coisas, mas 

é por isso que o município está virando neste endividamento, o próximo prefeito tem que ter condições 

de administrar, e vai ter muita dívida a ser paga, por isso eu não concordo”. Não havendo mais vereador 

inscrito o Presidente convidou a todos para a próxima sessão ordinária no dia 01/09/2020, agradeceu a 

presença de todos e com as graças de Deus, declarou encerrado os trabalhos da presente sessão, da qual 

eu Edi Salete Antunes Pinto, secretária, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim e se aprovada 

pelos senhores Vereadores. 

 

 

 


