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ATA Nº18/2020  

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2020. 

Aos 01.09.2020 (primeiro dia do mês de setembro de dois mil e vinte), as 18h00min (dezoito horas), na 

sala virtual, aberta exclusivamente para a realização da Sessão Ordinária deste dia. O Presidente 

Vereador Juliano Malacarne, cumprimentou à todos e convocou a Secretária 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 nº17/2020 em discussão e posterior votação, a qual foi aprovada por unanimidade. 

Convocou a Secretária para fazer a leitura do Expediente: REQUERIMENTO Nº25/2020: “Votos de 

profundo pesar pelo falecimento do Sr. GERVÁSIO MAGRI, ocorrido no dia 24 de agosto de 2020, 

registrando-se nos anais desta Casa”. Câmara Municipal; REQUERIMENTO Nº26/2020: “Votos de 

profundo pesar pelo falecimento do Sr. VADISLAU MAXIMOWISKI, ocorrido no dia 26 de agosto de 

2020, registrando-se nos anais desta Casa”. Câmara Municipal; PROJETO DE LEI Nº032/2020: 

“Regulamenta o sistema informatizado de licenciamento sanitário de agroindústrias através de 

procedimento eletrônico e dá outras providências”. Salmo Dias de Oliveira – Prefeito Municipal; 

INDICAÇÃO Nº47/2020: “Indica ao Poder Executivo Municipal, a reposição das placas indicativas da 

lombada em frente à Escola Pedro Veloso de Linhares, e reparos no calçamento nas cabeceiras das 

pontes, no Distrito de Posse dos Linhares”. Ver. Aldir Antonio Mulineth – Bancada PP. Concedeu a 

palavra ao senhor Vereador JAQUES ANTÔNIO DE CÓL: “Cumprimento senhor Presidente, nobres 

colegas, assessoria Dr. Edson e Edi. Hoje nossa sessão de forma virtual, obedecendo os protocolos da 

saúde devido a pandemia. Minhas condolências a família Magri pela partida do saudoso e memorável 

prefeito de Rio dos Indios e Nonoai Gervásio Magri, pessoa que teve seu legado político feito com 

gabardina e êxito, deixou seu legado. Da mesma forma a família do seu Vadislau, pessoa que estava entre 

nós, pedir que Deus conforte os corações. Quanto ao Projeto, sempre busquei desde outras gestões que o 

serviço de inspeção municipal, acredito que dará ênfase para ter o SUSAF e tem todo meu apoio”. 

Concedeu a palavra ao senhor Vereador LOIVO ANTONIO LORENZI: “Cumprimento o Presidente 

Juliano, da mesma forma os colegas vereadores, Dr. Edson, secretária Edi que vem direcionando esta 

sessão diferenciada. Meus sentimentos a família Magri, patriarca na primeira gestão do município de Rio 

dos Indios, trabalho de grande importância, da mesma forma a família do seu Vadislau, somente o tempo 

ameniza a dor destas pessoas queridas que partiram. Quanto ao projeto, estava sendo esperado por muito 

tempo, fiz parte deste processo quando secretário de agricultura, é uma necessidade grande, podem ter 

certeza que será aprovado e vamos conseguir o SUSAF também, isso vem para ficar e fomentar cada vez 

mais nossas pequenas propriedades. Parabenizar o colega Aldir, muito bem colocada tua indicação, 

sabemos da importância, muitas vezes acabam danificando seus bens por não ter a identificação das 

lombadas, até mesmo uma pintura, também ali na posse tem a necessidade de reparos nas cabeceiras das 

pontes, agora passam caminhões carregados de produtos, precisamos resolver com certeza”. Concedeu a 

palavra ao senhor Vereador ALDIR ANTONIO MULINETH: “Cumprimento senhor Presidente, 

colegas vereadores, assessoria Dr. Edson, Edi, Gustavo. Quero levar votos de pesar à família Magri, 

pessoa notória na política, desbravador do nosso município, pedir que deus dê o conforto divino aos 

familiares. Projeto de Lei, sabemos da grande importância que tem para as pequenas industrias de nosso 

município, então precisamos regulamentar sim e tem todo meu apoio. Minha Indicação, a gente vê que 

está precária a situação, a mesma cor do calçamento, moradores comentam que pessoas que não 

conhecem acabam passando direto e muitas vezes danificando os carros, inclusive eu me passei 
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despercebido já, da mesma forma aqueles buracos nas cabeceiras, vamos ter que reparar para fluir 

melhor”. Não havendo mais vereadores inscritos, passamos a votação das matérias: Requerimentos de 

Pesar nºs25 e 26/2020 – aprovados por unanimidade; Projeto de Lei nº32/2020 – aprovado por 

unanimidade; Indicação nº47/2020 – aprovada por unanimidade. Não havendo mais vereador inscrito o 

Presidente convidou a todos para a próxima sessão ordinária no dia 15/09/2020, 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. 

 

 

 


