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                ATA Nº20/2020  

                SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2020. 

Aos 29.09.2020 (vinte e nove dias do mês de setembro de dois mil e vinte), as 18h00min (dezoito horas), 

realizou-se sessão Extraordinária 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. Convocou o secretario a efetuar a leitura do expediente: 

PROJETO DE LEI Nº037/2020: “Autoriza o Poder Executivo Municipal a doar para a RMATER 

sementes de milho para distribuição aos agricultores do município”.  Salmo Dias de Oliveira- Prefeito 

Municipal. PROJETO DE LEI Nº038/2020: “Autoriza o pagamento de insalubridade em grau máximo 

aos profissionais da saúde em virtude da Pandemia do COVID-19”.  Salmo Dias de Oliveira- Prefeito 

Municipal. PROJETO DE LEI Nº040/2020: “Retifica o Art. 2º da Lei 1229/2020 e dá outras 

providências”.  Arildo Flores da Cunha- Prefeito Municipal em exercício. Ver. Mário de Araújo solicitou 

a retirada para melhores estudos do Projeto de Lei nº040/2020. Não aceito o pedido pela Mesa diretora, 

por ser em regime de urgência. Concedeu a palavra ao senhor Vereador MÁRIO DE ARAÚJO: 

“Cumprimento o Sr. Presidente, nobres colegas, assessorias presentes, baseado no nosso estudo, eu vou 

aprovar o Projeto da doação da semente de milho, entendo que a responsabilidade técnica das sementes é 

da EMATER e espero que essas sementes não estejam vencidas e não venham a causar prejuízos aos 

produtores, a questão da insalubridade, acho que devia ser estendido a outros setores, mas sou favorável, 

esse Projeto de Lei da mudança, acho que para mudar uma Lei, não deveria ser assim, mandar aqui, oque 

já veio, estão acostumados a fazer isso, sou contrário e até pela questão do concurso que teve, deveriam 

ter se prevenido, minha posição é essa, obrigada”. Concedeu a palavra ao senhor vereador VALMOR 

ROSSETTO: “Cumprimento o senhor Presidente, nobres colegas, assessorias presentes, a respeito do 

Projeto, não tenho nem uma dúvida, tirei todas elas, a respeito da germinação das sementes, é bom, as 

sementes vão ficar paradas, então fica a cargo da EMATER, concordo com o Mário, mas o pessoal da 

saúde, esta mais em contato com as pessoas, principalmente as que estão infectadas, quando ao outro 

Projeto também sou favorável, ficou um pouco embaraçado, por que um Prefeito pediu a contratação e 

outro pediu a mudança, mas bem tranquilo, obrigado”.  Passou a votação da matéria: Projetos de Lei nº 

037 e 038/2020; Aprovados por unanimidade, Projeto de Lei nº 040/2020; Aprovado por maioria. 

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. 


