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                             ATA Nº05/2020  

                            SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 17 DE MARÇO DE 2020. 

Aos 17.03.2020 (dezessete dias do mês de março de dois mil e vinte), as 18h00min (dezoito horas), na 

sede da câmara, realizou-se Sessão Ordinária. 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 as atas nº 03 e 04/2020 em discussão e posterior 

votação, aprovadas por unanimidade.  Convocou o secretário Aldir para efetuar a leitura do expediente: 

REQUERIMENTO Nº05/2020: “Requer licença para tratar de assuntos particulares, pelo prazo de 120 

(cento e vinte) dias, a contar de 01 de abril de 2020”. Ver. Mário de Araújo-Bancada do PT. PROJETO 

DE LEI Nº017/2020: “Cria cargo de Atendente de Creche, autoriza a contratação emergencial e dá 

outras providências”. Salmo Dias de Oliveira – Prefeito Municipal. PROJETO DE LEI DO 

LEGISLATIVO MUNICIPAL Nº03/2020: “Cria um Cargo de provimento efetivo na categoria 

funcional Contador, e dá outras providências”. Mesa Diretora. PROJETO DE LEI DO 

LEGISLATIVO MUNICIPAL Nº04/2020: “Cria um Cargo de provimento efetivo na categoria 

funcional Procurador Jurídico legislativo, e dá outras providências”. Mesa Diretora. INDICAÇÃO 

Nº15/2020: “Abertura de estrada que dá acesso a propriedade de Vilson Bilibio, na cidade de Rio dos 

Índios”. Ver. Cleber Veloso de Linhares- Bancada do PDT. INDICAÇÃO Nº16/2020: “Que o Poder 

executivo adquira redes arrastão para serem emprestadas aos munícipes que criam peixe”. Verª. Eliane 

Civa – bancada do PP. INDICAÇÃO Nº 17/2020: “Conservação e melhoria da estrada de Posse dos 

Linhares até no Saltinho II”. Ver. Mário de Araújo-Bancada do PT. MOÇÃO Nº02/2020: “Moção de 

aplausos e congratulações pelo 28º Aniversário de Emancipação Política do Município de Rio dos Índios 

no dia 20 de março”. Ver. Valmor Rossetto- Bancada do PP. Concedeu a palavra a senhora vereadora 

ELIANE CIVA: “Cumprimento o senhor Presidente, nobres colegas vereadores, funcionários e 

assistência presentes, requerimento de licença é muito nobre do partido PT fazer esse rodizio de 

vereadores, quanto a atendente de Creche o Prefeito explicou por que esta sendo criado esse cargo e vale 

também para explicar os Projetos do legislativo, a tendência do nosso Município não é crescer, então sou 

favorável a esse Projeto e não sou favorável aos Projetos que criam cargo de assessor Jurídico e contador, 

as indicações sou favorável, a minha indicação ouve bastante compra de alevinos e a Prefeitura de 

Nonoai tem arrastões e nós também poderia ter para emprestar, indicação da estrada é necessário, Moção 

do Município, fica os parabéns para todos nós e agradecemos as melhorias que tem acontecido e 

merecemos mais ainda, obrigado”. Concedeu a palavra ao senhor vereador LOIVO LORENZI: 

“Cumprimento o senhor Presidente, nobres colegas vereadores, funcionários e assistência presentes, 

requerimento, parabenizo o colega Mário pela atitude, de oportunizar os lideres a mostrar o trabalho, é de 

grande importância, Projeto que cria cargo de atendente de Creche, quero parabenizar e agradecer o 

Executivo, fiz a indicação, fui cobrado e quem ganha é as pessoas do Município, Projetos de Leis do 

legislativo, sou contrário, onde não vejo a necessidade de concurso, indicação dos colegas sou favorável, 

quero parabenizar e me associar ao vereador com a Moção, acredito que nosso Município não vai acabar, 

é alto sustentável e nós não vamos deixar, era isso obrigado”.  Concedeu a palavra ao senhor vereador 

JAQUES DE COL: “Cumprimento o senhor Presidente, nobres colegas vereadores, assistência presente, 

Requerimento de licença, tem meu aval, projeto de contratação, estivemos com o vereador Cleber, 

conversando com a diretora, é necessário, temos muitas crianças de 1 a 3 anos e é de grande importância, 

esse profissional, esta em tempo integral, ajuda muito o pessoal que trabalha, então sou favorável, temos 

bons profissionais que acabaram de fazer graduação em pedagogia, questão do Projeto que cria cargo 

para contador e procurador jurídico, então vou votar com os colegas para que seja contra, para seguirmos, 

indicações fundamentadas sem dúvidas, estrada que desce da Posse ao Saltinho, temos uma boa 
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produção, acredito que se faça esses reparos, para evitar danos aos caminhões. Moção quero parabenizar 

nosso Município pelo 28º aniversário e devido a pandemia, foi cancelado as festas, acredito que o vírus 

não irá afetar o nosso Município, obrigado”. Concedeu a palavra ao senhor vereador VALMOR 

ROSSETTO: “Cumprimento o senhor Presidente, nobres colegas e assistência presente, Requerimento 

do colega Mário, sou favorável, Projeto que cria cargo, também sou favorável, se há necessidade, a gente 

vê a necessidade das famílias, sou desfavorável aos dois projetos da Câmara, por que vai acarretar mais 

despesas e a responsabilidade da Câmara é do Presidente, então tem que ter pessoas de confiança, 

indicações sou favorável e fiz uma Moção parabenizando nosso Município, estão suspensas as 

festividades, mas queremos parabenizar os moradores e quantas conquistas já tivemos, começamos o 

Município sem nada, então quero agradecer todos que fizeram e fazem o Município, muito obrigado”, 

Concedeu a palavra ao senhor vereador MÁRIO DE ARAÚJO: “Cumprimento o senhor Presidente, 

nobres colegas e assistência presente, quero dizer, meu requerimento, que entendo que o mandato é do 

partido, ninguém é dono e vejo com pessimismo a pessoas se tratar como dono de qualquer trabalho, 

então sempre fiz isso e não sei se existe outros lugares que tenham essa metodologia, também como 

secretários, ficamos oito anos nas secretarias e tivemos dezesseis secretários, isso significa a 

multiplicação dos pães e acredito que temos que melhorar ainda para ser um partido transparente, temos 

que respeitar os outros partidos, para não sermos o dono da verdade e todos nós aprovamos isso, o 

Projeto da Creche, caberia uma emenda, mas vamos aprovar assim, que nós temos dificuldades nos 

meses de janeiro e fevereiro e esse tipo de trabalho já aconteceu em outros lugares, os dois projetos do 

Poder legislativo, eu acredito no concurso, por que acredito que no concurso os mais competentes iriam 

ficar nos primeiros lugares, então o concurso seria uma oportunidade para nós fixar os melhores, já temos 

um bom advogado, mas poderia se fixar, a mesma coisa a contabilidade, respeito a opinião de todos, mas 

penso assim, indicações sou favorável, e a minha indicação é uma prioridade e eu entendo que não 

choveu, mas quando vier a chuva, não vai ter desculpas e num momento de crise na saúde, pandemias e 

hoje não temos requerimentos de Pesar, muito bom é uma alegria para nós, Moção, eu acho que nosso 

Município tem um potencial muito grande, mas muita coisa desapareceu, nossa madeira foi tudo embora 

e hoje temos que protestar para o povo conseguir uma casa, então temos que rever isso e eu acredito que 

nosso município vai crescer e eu sempre defendo que o MST nasceu no município de Rio dos Índios, 

muito obrigado” Passou a votação da matéria: Projetos de Lei do legislativo Municipal nº03 e 04/2020; 

rejeitados por maioria. O restante da matéria foi aprovada por unanimidade. Concedeu a palavra ao 

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

colegas e assistência presente, senhor presidente, quero dizer que só falarei sobre projetos e jamais vou 

falar de alguma pessoa que não possa vir aqui e se defender, quero agradecer o Manoel pela divulgação 

da votação da última sessão, que realmente, somente em dias de aniversário, recebi tantos parabéns, 

como recebi por ter votado contra o projeto de 50 mil reais para as festividades e digo mais somente ficou 

bravo quem tinha algum interesse, temos indicação aqui de um cidadão que não tem acesso para sair da 

sua casa, que se não fosse por favor, teria que ter um Helicóptero para chegar em casa, espero que esse 

acesso possa ser feito, a gente sabe que tem vários e vários acessos de pessoas que mal conseguem chegar 

em casa, a nossa casa sempre funcionou em harmonia, por causa do respeito que nós sempre tivemos 

aqui, sem ninguém querer puxar o tapete de ninguém e sem ninguém colocar maldade, me surpreendeu 

na última sessão a maneira que foi divulgado a votação, por que sempre esta aprovado ou rejeitado por 

maioria ou por unanimidade, quando for para sair o nome de cada vereador no voto, pede-se votação 

nominal, esta no regimento, ai coloca vereador fulano a favor, vereador beltrano contra, mas o tiro saiu 

pela culatra, mas para nós manter a harmonia, vamos ter o respeito, vamos ter a coerência, que sempre 

tivemos, vamos ver se amanhã, vai sair o voto contrário de cada vereador aqui nessas matérias, projeto da 

Creche, acho necessário, mas acho que deveria ter sido feito concurso, acho que para contador deve ser 

feito concurso, não acho o mesmo para assessor jurídico, por que se eu fosse Presidente, gostaria de 

alguém de minha inteira confiança, era isso, muito obrigado”.  Concedeu a palavra ao senhor vereador 
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MARIO DE ARAÚJO: “Reintegro os cumprimentos a todos, eu até elogiei a secretaria de saúde, por 

nós não ter nenhuma morte nessa sessão e nós estamos batalhando para obter mais recursos com nossos 

deputados, para também ajudar e parece que o Bolsonaro torce para o pior, mas parece que onde tem 

mais recursos, os países mais ricos, são os que tem sofrido mais, quero parabenizar todos os secretários, 

principalmente o Chico, acho que esta fazendo um bom trabalho e fico triste oque esta acontecendo com 

a secretaria de obras, fico triste de um vereador chegar a esse ponto, por uma situação simples e não 

podemos deixar acontecer, deixar uma pessoa sofrendo, temos máquinas boas, recursos tem, a cidade vai 

ser deixada bonita, lamento um pouco por que quem paga isso é os agricultores que vão gerar o ICM, 

mas acredito que o próximo Prefeito vai ter uma visão diferente, de olhar para a Posse dos Linhares, 

Encruzilhada Bela Vista, acredito que seria muito bom, desejo um feliz mandato para o seu João, que seja 

um bom trabalho, obrigado”.  Convidou todos para a próxima sessão 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. 


