
  

  

cavl -1- 

 
 

                      ATA Nº19/2020  

                      SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2020. 

Aos 15.09.2020 (quinze dias do mês de setembro 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 nº18/2020 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 JAQUES DE COL: “Cumprimento o Sr. Presidente, 

nobres colegas, assessor jurídico, imprensa, infelizmente temos um Requerimento de Votos de Profundo 

Pesar, pedir a Deus que conforte a família, Projeto de Lei do IPE, sou de acordo, acredito que se faz 

necessário, apesar que o IPE esta inferiorizado em relação a outros tempos, outro Projeto de Lei de 

contrato emergencial, uma nutricionista, acredito que seja necessário, sou favorável, mas acredito que já 

teríamos que ter esses funcionários efetivados, Técnico de enfermagem, acredito que se faz necessário, 

atendente de farmácia que me deixa surpreso, acredito que tenha sido efetivado no último concurso, mas 

talvez eu esteja enganado, Indicações sou favorável a todas, obrigado”. Concedeu a palavra ao senhor 

Vereador MÁRIO DE ARAÚJO: “Cumprimento o Sr. Presidente, nobres colegas, é uma honra muito 

grande poder me manifestar, quero dizer que os Profundo Pesar, mais uma pessoa que nos deixa e parte 

para a tal de vida eterna, os Projetos de Lei, o IPE, por exemplo a contribuição dos 13% é sobre o salário, 

então serei favorável a todos os Projetos, nesse momento que os mandatos estão na UTI, na rapa do taxo, 

indicação, gostaria que o Presidente da casa levasse nosso indicação e que atendessem, pequenos 

serviços, são necessidades que temos, no Saltinho teve um avanço nos serviços, os tubos estão lá e eles 

querem fazer, pedi que tenham calma, que vão ser atendidos, então fico grato pela atenção de vocês, 

obrigado”. Concedeu a palavra ao senhor vereador VALMOR ROSSETTO: “Cumprimento o senhor 

Presidente, nobres colegas, imprensa, quero levar as condolências a família Silvã, quanto aos Projetos 

todos bem explicados, o do IPE, é um plano caro, mas as pessoas tem a opção, se querem contribuir, digo 

que o nosso Posto de Saúde, é melhor que o IPE, mas sou favorável, contratação da nutricionista somos a 

favor, os demais também e nessa época de epidemia os trabalhos caíram sobre os ombros desses 

profissionais, sou favorável a toda a matéria, obrigado”.  Passou a votação da matéria: Toda a matéria 

foi aprovada por unanimidade. Concedeu a palavra ao senhor vereador MÁRIO DE ARAÚJO: 
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“Absteve-se”. Concedeu a palavra ao senhor vereador JAQUES DE COL: “Absteve-se”. Concedeu a 

palavra ao senhor Vereador VALMOR ROSSETTO: “Cumprimento novamente a todos, esse é um mês 

marcante, tivemos a semana da Pátria e temos a semana Farroupilha, que é uma tradição e agradecer a 

Deus, por nós estar ai, pedir as pessoas que tenhamos fé, o COVID nos assustou, pela gravidade e pela 

maneira que se anunciou, estamos prestes de uma campanha a gente esteve aqui na Câmara sempre 

respeitando todos, quando a gente precisa de ajuda, não vai atrás do Presidente da república, mas das 

pessoas mais próximas, então vamos respeitar a todos e fazer uma campanha bonita, obrigado a todos”. 

Assumiu a direção dos trabalhos o senhor vereador Valmor Rossetto, que concedeu a palavra ao senhor 

vereador JULIANO MALACARNE: “Cumprimento o Sr. Presidente, nobres colegas, assessor jurídico, 

imprensa, meus votos de Profundo Pesar a família Silvã, que Deus os conforte, os Projetos fui favorável a 

todos, todos bem elaborados, queria falar um pouco sobre os trabalhos na comunidade de Bom retiro, 

serviços de lavoura, esta focando bom, agradecer o Prefeito, é um dever na verdade, mas esta ficando 

bom, obrigado”. Reassumiu a direção dos trabalhos o vereador Juliano Malacarne, que convidou todos 

para a próxima sessão ordinária dia 06 de outubro 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. 


