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                ATA Nº04/2020  

                SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 10 DE MARÇO DE 2020. 

Aos 10.03.2020 (dez dias do mês de março de dois mil e vinte), as 18h00min (dezoito horas), na sede da 

câmara, realizou-se Sessão Extraordinária. 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; 

JULIANO MALACARNE; LOIVO ANTONIO LORENZI; MÁRIO DE ARAÚJO e VALMOR 

ROSSETTO. Ausente o vereador JAQUES DE COL. Havendo quórum e invocando a proteção de 

Deus, declarou abertos os trabalhos da presente sessão. Convocou o secretário para efetuar a leitura do 

expediente: PROJETO DE LEI Nº013/2020: “Autoriza o Poder Público Municipal a contratar 

operações de Crédito com o Badesul desenvolvimento S. A – Agencia de Fomento. Salmo Dias de 

Oliveira – Prefeito Municipal. PROJETO DE LEI Nº018/2020: “Autoriza o Município de Rio dos 

Índios a realizar gastos de até R$50.000,00 (cinquenta mil reais) com a realização das festividades em 

comemoração ao seu aniversário”. Salmo Dias de Oliveira- Prefeito Municipal. Concedeu a palavra ao 

senhor vereador CLEBER VELOSO DE LINHARES: “Cumprimento o senhor Presidente, nobres 

colegas vereadores, funcionários e assistência presentes, Projeto de Lei nº 013, vejo com bons olhos, 

asfalto é uma comodidade, coisa boa, parece meio estranho, algumas ruas menos transitáveis, irão ser 

asfaltadas, mas eu entendo, algumas ruas precisa ser feito alguma coisa, por que é muito barro e é melhor 

já asfaltar, do que remediar com calçamento e amanha ou depois ter mais gastos, acho que deveria ser 

feito a uns três anos atrás, por que o atual prefeito vai fazer, mas quem vai pagar é tudo o próximo 

Prefeito, nas em fim é necessário e tem o meu voto, Projeto de Lei nº 018, gastos de até cinquenta mil 

reais com a festa do Município, eu sou a favor da festa do Município, mas acho que até o gasto de trinta 

mil, eu seria favorável, nosso secretário da Fazenda, disse que nosso Município esta em dias e até 

sobrando duzentos mil reais, mas pelo que a gente vê, não é isso que acontece, então meu voto não será 

favorável, pelo valor, se fosse menos, seria favorável, obrigado”.  Concedeu a palavra ao senhor vereador 

MARIO DE ARAÚJO: “Cumprimento o senhor Presidente, nobres colegas vereadores, funcionários e 

assistência presentes, é uma honra muito grande nós poder aprovar dois Projetos, um do dia do 

Município, tranquilo, vai ser uma festa, nós já estamos com os dias contados, nós vereadores e a 

administração e não estou ligando para esses reais que vamos gastar, festa é assim mesmo, o outro 

Projeto da organização do Município, temos que correr atrás e vamos organizar a cidade, mas também 

precisamos organizar o interior, temos a questão crucial, que é dos terrenos que não tem escritura, é uma 

matéria, é nosso Município que esta em debate, temos que envolver o Município por completo, as 

empresas da cidade depende do interior, então vai ter meu voto favorável, e nós temos mais uns trinta 

dias e depois vamos ter que ir para a campanha e os pagamentos, tomara que seja um de nós que faça 

esses pagamentos, então é uma coisa boa para todos nós e quem vai pagar a conta, é os impostos, os 

trabalhadores do interior, obrigado”. Passou a votação da matéria: Projeto de Lei nº013/2020: Aprovado 

por unanimidade. Projeto de Lei nº018/2020: Aprovado por maioria. Convidou todos para a próxima 

sessão ordinária dia 17 de março, 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. 


