
ATA Nº14/2022  

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 19 DE JULHO DE 2022. 

Aos 19.07.2022 (dezenove dias do mês de julho de dois mil e vinte dois), as 09h00min (nove horas), 

realizou-se sessão da Câmara. O Presidente, Vereador Aldir Mulineth, cumprimentou a todos e 

convocou o Secretário para fazer a chamada dos Senhores Vereadores: ALDIR ANTONIO 

MULINETH; CLAUDIR PALUDO; ELIANE CIVA; GENECI DE OLIVEIRA; HORÁCIO 

VARGAS; JAQUES DE COL; LAURINDO BILINI; NAURA BAPTISTELLA FONTANA e 

VALDOMIRO LEMES. Havendo quórum e invocando a proteção de Deus, declarou abertos os 

trabalhos da presente sessão. Convocou o secretario a efetuar a leitura do expediente: 

REQUERIMENTO Nº34/2022: “Leva votos de PROFUNDO PESAR, pelo falecimento de 

MARSELI BOITA, ocorrido no dia 08 de julho de 2022, registrando-se nos anais desta casa”. 

Câmara Municipal de Vereadores.  PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO MUNICIPAL 

Nº036/2022: “Obriga as escolas, as Creches e os Berçários Públicos e privados do Município de Rio 

dos Índios a ofertar curso de capacitação em primeiros socorros para, no mínimo, 1/3 (um terço) de 

seus servidores ou funcionários- Lei Lucas”. Vanderlei Antunes Pinto- Prefeito Municipal em 

exercício. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO MUNICIPAL Nº038/2022: “Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a contratar, em caráter temporário e emergencial, 01 (um) Monitor Social por 

prazo determinado”. Flavio Golin- Prefeito Municipal. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO 

MUNICIPAL Nº039/2022: “Regulamenta a fixação do Piso salarial dos Agentes Comunitários de 

Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias nos termos da Emenda Constitucional nº120/2022, e dá 

outras providências”. Flavio Golin- Prefeito Municipal. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO 

MUNICIPAL Nº041/2022: “Autoriza a contratação emergencial, por necessidade temporária de 

excepcional interesse público, de recursos humanos para a Secretaria Municipal de Agricultura e 

Secretaria Municipal de Obras, e dá outras providências”. Flavio Golin- Prefeito Municipal. 

PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO MUNICIPAL Nº042/2022: “Autoriza a contratação 

emergencial, por necessidade temporária de excepcional interesse público, de recursos humanos para a 

secretaria Municipal de Educação e dá outras providências”. Flavio Golin- Prefeito Municipal. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº01/2022: “Ficam aprovadas as contas de governo do 

Poder Executivo do Município de Rio dos Índios-RS, relativas ao ano de 2018, de responsabilidade do 

Sr. Salmo Dias de Oliveira e Arildo Flores da Cunha (processo nº002638-02.00/18-3), nos termos das 

conclusões do Parecer da Comissão designada”. Comissão Permanente. INDICAÇÃO Nº034/2022: 

“Revisão geral da Iluminação Pública da comunidade de Linha Batinga”. Ver. Claudir Paludo - 

Bancada PP. INDICAÇÃO Nº035/2022: “Construção de passeios nas ruas Tarumã e Araucária”. Ver. 

Claudir Paludo - Bancada PP. MOÇÃO Nº 13/2022, DE AUTORIA DA VEREADORA ELIANE 

CIVA, que dá apoio ao Hospital Comunitário de Nonoai e ao Dr. Alexandre Cristiano Pereira. 

Concedeu a palavra ao senhor vereador LAURINDO BILINI: “Cumprimento o Senhor Presidente, 

nobres colegas, imprensa, e assistência, quero me ater a algumas matérias, hoje o tempo é limitado, 

quero levar meus pesar pelo falecimento de Marseli Boita, pessoa humilde, prima da minha esposa, 

partiu cedo e que Deus de conforto a família, aprovação das contas do Executivo, relativas ao ano de 

2018, eu sou contra, quero me associar a indicação do colega Paludo, para fazer a Iluminação da Linha 

batinga, é necessário que a iluminação seja adequada, calçada das ruas Tarumã e Araucária, quero 

lembrar que foi pedido onde vai para Nonoai, ali é bem perigoso de dirigir, asfalto estreito e não tem 

calçamento, quero me associar a Moção da colega Eliane, quero dizer que ontem precisei de 

atendimento no Hospital e fui muito bem recebido, quero fazer um breve relato, algumas famílias que 

ainda não receberam visita, devido o destelhamento da casa e ainda estão cobertas de lona, obrigado”. 

Concedeu a palavra ao senhor vereador JAQUES DE COL: “Cumprimento o Senhor Presidente, 



nobres colegas, imprensa, e assistência, hoje, infelizmente um Requerimento de Pesar, minhas 

condolências a família Boita, Projetos de Lei, prevenção nunca é demais, importante que se tenha, no 

âmbito escolar, nas Creches, profissionais treinados para primeiros socorros, sou favorável, pedidos de 

contratação, sabem a minha posição a respeito, sabemos que o Tribunal de Contas, orienta a fazer 

processo seletivo, mas devido a urgência, o Executivo pede o aval do legislativo para suprir essas 

necessidades, decreto das Contas sobre 2018, em forma de Decreto, acho que não precisa votação, 

senhor Presidente, vou finalizar, as indicações sou favorável, obrigado”. O Presidente informou que o 

Tribunal de Contas aprovou e orienta os vereadores pela aprovação, com algumas ressalvas e se 

rejeitar, tem que dar as explicações. O Assessor Jurídico informou que para esse tipo de matéria deve 

ser por Decreto. Passou a votação da matéria: Projetos de Lei do Executivo Municipal nº036,038, 

039, 041 e 042/2022; Aprovados por unanimidade. Projeto de Decreto Legislativo nº01/2022; 

Aprovado por maioria 5 X 3 votos. Moção nº13/2022; aprovada por unanimidade. Requerimento 

nº34/2022 e Indicações nº34 e 35/2022; Deferidos de pleno. Ata nº13/2022; Aprovada por 

unanimidade. Concedeu a palavra a senhora vereadora NAURA B. FONTANA: “Cumprimento o 

Senhor Presidente, nobres colegas, imprensa, quero aproveitar para fazer um relato da nossa viagem a 

Brasília, a semana passada a gente esteve realizando uma importante agenda de trabalho, foi bastante 

corrido, mas bastante produtiva, levamos bastante reivindicações, projetos, conversamos sobre os 

rumos da politica, no país, no nosso estado, foi uma viagem de bastante dialogo, visitamos os 

deputados da nossa região, Marcon, Bohn Gass, deputada Maria do Rosário, achei muito interessante 

esta viagem, que assim vamos conhecendo nosso deputados, conversando olho no olho e todos eles 

demonstraram expectativa de emendas para o próximo ano, visitamos outros gabinetes, os deputados 

não estavam, mas os assessores nos receberam, foi uma viagem de bastante conhecimento, até 

questiono, seria interessante os nossos alunos ir visitar Brasília e entendemos que isso é fazer politica, 

ter esse dialogo e nossa sociedade que sai ganhando, obrigada”. Concedeu a palavra ao senhor  

vereador JAQUES DE COL: “Absteve-se”. Concedeu a palavra ao senhor vereador LAURINDO 

BILINI: “Reintegro aos trabalhos, cumprimento mais uma vez toda a plenária, hoje temos o candidato 

a deputado o Jerry, ex prefeito de Constantina, tem uma matéria, onde associamos todos os vereadores, 

a respeito do funcionamento da barca que nos liga a Caxambu e não tem funcionamento aos sábados e 

isso causa muitos transtornos, então fizemos um pedido em nome de todos os vereadores, para ver se 

resolvemos esse problema, também sobre as casas, ainda não foi sanado o problema das cobertas das 

casas, fizemos uma agenda em Brasília, onde fomos bem recebidos, uma viagem de relacionamento, 

fomos agradecer os recursos recebidos e quero dizer que vai surtir grande êxito, um vereador tem que 

ter contato, relacionamento, sem isso não chega a lugar nenhum, visitamos vários deputados e 

senadores, a respeito da estiagem, foi um ano curto, talvez senhor Presidente vocês que estão alinhados 

com os governo estadual e federal, buscar recursos e atender esse pessoal, também parabenizar o 

pessoal das obras, temos que criticar quando é necessário e elogiar quando merecem, na entrada da 

nossa cidade estava feio, galhos, lixos, ontem passei ali, fiquei feliz, vi as máquinas trabalhando, 

enterrando os entulhos, ficou bonito aquela entrada da cidade, obrigado”. Concedeu a palavra a 

senhora vereadora GENECI DE OLIVEIRA: “Cumprimento o Senhor Presidente, nobres colegas, 

imprensa, e assistência, quero mandar meu abraço a família Boita, sou favorável a todos os Projetos, 

indicações e a Moção, eu já pedi varias vezes para olhar a Iluminação Pública da Batinga, pode ser que 

dessa vez, tenhamos melhor sorte, a saúde de Rio dos Índios é a referência a gente sai por ai e tem 

gente que diz que tem inveja da nossa saúde e quero comunicar que recebi um oficio do deputado 

Afonso Haam, que esta destinando uma verba de cem mil reais, para ser usado nas ações e 

manutenções primarias da saúde, a gente sabe que tem pontos que precisa melhorar e assim com esse 

recurso, vai ajudar, nossa população merece, obrigada ao deputado, obrigada”. Concedeu a palavra ao 



senhor vereador CLAUDIR PALUDO: “Cumprimento o Senhor Presidente, nobres colegas, assessor 

jurídico, imprensa, quero levar meus votos de Profundo pesar a família Boita, quero me ater ao Projeto 

de contratações, é muito necessário, esta defasado o pessoal, também o Projeto de Decreto, já veio 

aprovado pelo Tribunal, com ressalvas e para nós é só um cumprimento da Lei, fiz um pedido do 

pessoal da batinga que pediu, acredito que em breve vai ser reparado, também os passeios, as ruas 

estreitas, crianças que caminham, então a pedido das pessoas fiz essa indicação, quero dizer que é uma 

honra morar em Rio dos Índios e ter a saúde que temos e saber que nós podemos ajudar, trazer alguma 

pessoa quando não tem carro disponível para trazer, então acho que podemos ajudar, obrigado”.  

Convidou todos para a próxima sessão ordinária dia 02 de agosto de 2022, às 09:00 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. 

 


