
ATA Nº18/2022  

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2022. 

Aos 06.09.2022 (seis dias do mês de setembro de dois mil e vinte dois), as 07h30min (sete horas e 

trinta minutos), 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; GENECI DE OLIVEIRA; HORÁCIO VARGAS; JAQUES 

DE COL; LAURINDO BILINI; NAURA BAPTISTELLA FONTANA; NELI BAPTISTELLA e 

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

trabalhos da presente sessão. Após prestar juramento e entregar os documentos pertinentes, foi 

empossada a suplente de vereadora Neli Baptistella. Convocou o secretario a efetuar a leitura do 

expediente: REQUERIMENTO Nº40/2022: “leva votos de Profundo Pesar, pelo falecimento de 

GUMERCINDO VIEIRA, ocorrido no dia 04 de setembro de 2022, registrando-se, nos anais desta 

casa”. Câmara Municipal de Vereadores. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO MUNICIPAL 

Nº050/2022: “Altera a Lei Municipal nº1298/2022 e dá outras providências”. Flavio Golin- Prefeito 

Municipal. INDICAÇÃO Nº040/2022: “Que o Poder Executivo Municipal, crie o Programa Gabinete 

nas Comunidades, com o limite máximo de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), por evento”. 

Vers. Claudir Paludo e Aldir Mulineth - Bancada PP. INDICAÇÃO Nº041/2022: “Que o Poder 

Executivo Municipal, viabilize a construção de calçamento em frente a propriedade de Adelino Santin, 

em Rio dos Índios”. Ver. Claudir Paludo - Bancada PP. INDICAÇÃO Nº042/2022: “Indica ao Poder 

Executivo Municipal, que seja criado um Projeto de Lei nomeando e renomeando nome de ruas da 

sede e do interior do Município”. Ver. Laurindo Bilini - Bancada PT. INDICAÇÃO Nº043/2022: 

“Que o Poder Executivo Municipal, preste homenagens ao menino Luiz Fernando Bernardo e Silva, 

por ter se destacado nacionalmente, representando Rio dos Índios no laço Vaca Parada”. Ver. Laurindo 

Bilini - Bancada PT. Concedeu a palavra a senhora vereadora NELI BAPTISTELLA: “Cumprimento 

o Senhor Presidente, nobres colegas, imprensa, e assistência, primeiramente quero agradecer a Deus, 

pela vida e por nós estar reunidos aqui hoje, também agradeço ao Juliano Malacarne, hoje secretario da 

agricultura, por ter concedido o seu espaço para nós vereadores suplentes, para que todos pudéssemos 

desempenhar nosso trabalho nessa casa legislativa, também quero agradecer a todos que em mim 

depositaram voto de confiança e a partir de hoje, por seis meses estarei a disposição do povo de Rio 

dos Índios, independentemente de siglas partidárias, obrigada”. Concedeu a palavra ao senhor vereador 

JAQUES DE COL: “Cumprimento o Senhor Presidente, nobres colegas, imprensa, e assistência, 

infelizmente temos um Requerimento de Pesar de um Rioindiense, meu tio, um senhor que se 

perpetuou na Encruzilhada Bela Vista, levar aos familiares minhas condolências, Projeto de Lei muito 

bom, dando ênfase a Educação, tivemos audiência com o pessoal da ASCARI, foi discutido e acredito 

que chegou ao encontro dos estudantes, temos aqui a indicação para o Projeto voltar a essa casa, eu era 

contra e serei contra, quero as coisas acontecendo na comunidade, obrigado”.  Concedeu a palavra ao 

senhor vereador LAURINDO BILINI: “Cumprimento o Senhor Presidente, nobres colegas, imprensa, 

e assistência, quanto ao Requerimento, meus votos de Profundo Pesar a família do Tindo Caverá, 

quanto ao Projeto de Lei dos universitários, sou favorável, não há desenvolvimento sem conhecimento, 

Indicação, eu já votei contra, oque a gente houve o povo reclama e nós somos mediadores do povo, 

acredito que o gabinete não devia ter custos para se deslocar, isso é um meio de ir lá e dizer que esta 

tudo bem, mas não esta tudo bem, poderia ajudar as comunidades, que estão com problemas, hoje já 

caiu os gastos de nove, para dois mil e meio, então sou contra, mas se a maioria quiser, que seja, fiz 

uma indicação para nomear e renomear nomes de ruas, todos tem um nome que gostaria que fosse 

homenageado, os desbravadores do Município, antes de colocar nome de árvore, podemos colocar o 

nome de pessoas, obrigado”.  Concedeu a palavra ao senhor vereador CLAUDIR PALUDO: 



“Cumprimento o Senhor Presidente, nobres colegas, imprensa, e assistência, quero levar meus votos de 

Profundo Pesar aos familiares de Gumercindo Vieira, Projeto de Lei que altera a Lei, sou plenamente 

favorável, fiz uma indicação para que o Poder Executivo continue com o gabinete nas comunidades, 

isso é inédito no Brasil, se o Poder Executivo mandou o Projeto é por que tem verba, essa 

administração trabalha com dinheiro na mão, não faz nada fiado, para as outras administrações pagar 

no futuro e se falta serviços, a saúde, as obras sempre esteve em todas as comunidades e sempre vai 

faltar e os vereadores que votaram contra, quando o gabinete ir na comunidade, deveria fornecer o 

almoço, eu falo isso, por que se precisar eu ajudo, mas isso é importante, ir o doutor, as enfermeiras 

tirar a pressão, fazer as unhas das pessoas, isso é inédito, quanto a outra indicação é a pedido do seu 

Adelino Santin, pessoa de idade, falta um pedaço de calçamento na sua rua, obrigado”. Passou a 

votação da matéria: Projeto de Lei do Executivo Municipal nº050/2022; Aprovado por 

unanimidade. Requerimento nº40/2022 e Indicações nº040, 041, 042 e 043/2022; Deferidos de 

pleno. Atas nº16 e 17/2022; Aprovadas por unanimidade. Por acordo de lideranças não houve segunda 

parte. Convidou todos para a próxima sessão ordinária dia 21 de setembro de 2022, às 09:00 horas, em 

virtude do feriado de 20 de setembro, 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. 

 


