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                ATA Nº06/2020  

                SESSÃO ESPECIAL DO DIA 17 DE MARÇO DE 2020. 

Aos 17.03.2020 (dezessete dias do mês de março de dois mil e vinte), as 19h00min (dezenove horas), na 

sede da câmara, realizou-se Sessão Especial para apreciar as contas de governo de 2017, do município de 

Rio dos Índios. O Presidente vereador Juliano Malacarne, cumprimentou a todos e convocou o Secretario 

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 secretário para efetuar a leitura do expediente: DECRETO 

LEGISLATIVO Nº01/2020: “Ficam aprovadas as contas de governo do poder Executivo do Município 

de Rio dos Índios-RS, relativas ao exercício de 2017, de responsabilidade do senhor Salmo Dias de 

Oliveira e Arildo Flores da Cunha(processo nº002192-02.000/16-0), nos termos da conclusão do Parecer 

da Comissão permanente de Pareceres. Juliano Malacarne –Presidente do Legislativo. Concedeu a 

palavra ao representante do executivo Municipal, senhor assessor jurídico PABLO PASQUALI: 

“Cumprimentos a Mesa Diretora, demais vereadores e a todos da assistência, estou aqui para esclarecer 

alguns pontos ou o principal ponto em relação as contas de governo relativas a 2017, o relatório do TCE 

tem o parecer favorável, o único motivo como colocou o vereador Cleber em seu relatório, é pelo 

fechamento do caixa do ano de 2017, com tudo é deixado de analisar, ou considerar os relatórios do 

processo, que seria as reduções de receitas e isso prejudica a saúde financeira e também algumas receitas 

repassadas tempestivamente, como créditos que não foram repassados e chegaram nos cofres no ano 

seguinte, contudo o conselheiro Alexandre Postal entendeu e votou pelas contas favoráveis e 

considerando que não houve danos e nem má fé ao Erário Público, pediu a aprovação, em nome do 

Executivo agradeço a atenção dos senhores, obrigado”. Concedeu a palavra ao senhor vereador 

CLEBER VELOSO DE LINHARES: “Cumprimento o senhor Presidente, nobres colegas vereadores e 

assistência presentes, quero parabenizar o Doutor Pablo pela maneira que tem atendido com presteza, 

com humildade e por isso desejo que o senhor tenha sucesso, quero dizer aos senhores que os 

conselheiros do TCE, tem uma maneira de analisar, eles não estão diariamente no Município e nós 

estamos, o nosso voto, é também politico, tanto é, que se não, não precisaria nós votar, eu entendo a 

colocação do doutor, do atraso de alguns recursos de 2017, entendo que quando entrou em 2018, já 

regrediu a divida pública, mas meu voto será contrário pelo fato que acho que o dinheiro público não foi 

bem utilizado, pelo seguinte, acho que todos os cidadãos recolhem seus impostos e quando não tem o 

mesmo tratamento é por que o dinheiro público não foi bem administrado e aqui a gente sabe que não foi 

dado o mesmo tratamento, então gremistas e colorados devem ter o mesmo direito e isso eu serei sempre 

contrário, todos tem o mesmo direito, estamos em 2020, obrigado”. Concedeu a palavra a senhora 

vereadora ELIANE CIVA: “Cumprimento novamente a mesa Diretora, demais vereadores e assistência, 

vou discordar do meu colega, sou favorável, pois o prefeito administra como a própria casa, gostaria que 

me mostrasse onde tem placa nas estradas de PDT ou PP, em qual consulta pediram o seu partido, se isso 

aconteceu, acredito que há perseguição politica e não foi feito jus ao dinheiro público, quem somos nós 

para duvidar do tribunal de Contas, nós também temos nossa previsão do que entra e se um terceiro nos 

falha, as vezes nós também faltamos na frente e acredito que as melhorias foram feitas para todos e não 

para partidos, obrigado”. Concedeu a palavra ao senhor vereador MARIO DE ARAÚJO: 

“Cumprimento a todos novamente e quero dizer que fiquei feliz de ver a expressão do nosso advogado, 

eu não concordo com algo que acontece no Executivo, meu voto é diferente do deles, vou depositar 

confiança tecnicamente e pelo que observei e já defende o concurso, para ser uma pessoa de confiança do 

Município e não só do chefe, mas eu tenho uma duvida, acho que vocês podem contribuir, a questão do 
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ginásio, o estado vendeu ou cedeu para o Município, em troca da divida, eu sinceramente acredito que o 

estado não pagou a divida, que pelo que vi, vai ser emprestado e depois vamos ter que devolver, vou 

aprovar, mas gostaria que pesquisassem sobre isso e defendam nosso Município e que o ginásio seja 

definitivo para o Município, obrigado”.  Passou a votação da matéria: Decreto Legislativo nº01/2020: 

Aprovado por maioria. Convidou todos para a próxima sessão ordinária dia 07 de abril, 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. 


