
ATA Nº19/2022  

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2022. 

Aos 21.09.2022 (vinte e um dias do mês de setembro 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; 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 Nº41/2022: “Requerem inclusão em pauta, na ordem do dia da 

sessão de 21 de setembro de 2022, do Projeto de Lei nº052/2022, que autoriza o Poder Executivo 

Municipal a criar o programa gabinete na sua comunidade”. Bancada PP. PROJETO DE LEI DO 

EXECUTIVO MUNICIPAL Nº052/2022:“Autoriza o Poder Executivo Municipal a criar o programa 

gabinete na sua comunidade”. Flavio Golin- Prefeito Municipal. INDICAÇÃO Nº044/2022: “Que o 

Poder Executivo Municipal, reative o pré-escolar, no colégio Pedro Veloso de Linhares de Posse dos 

Linhares”. Ver. Claudir Paludo - Bancada PP. Concedeu a palavra ao senhor vereador LAURINDO 

BILINI: “Cumprimento o Senhor Presidente, nobres colegas, imprensa, e assistência, quanto ao 

Requerimento para que volte o gabinete itinerante nas comunidades, quero dizer que hoje sou 

favorável, deveria ainda ser contra, fiz uma conta simples, o vereador estar presente nos debates, 

fiscalizar os gastos e fazer oque é melhor, na Batinga foi gasto nove mil reais, hoje volta com uma 

economia de seis mil e quinhentos reais, então hoje sou favorável ainda é muito gasto, por que as 

pessoas que vão lá para trabalhar, todos estão sendo pagos, indicação da colega Neli, sou plenamente 

favorável, até já tinham me relatado essa demanda, sou favorável, quero fazer uma cobrança ao 

Presidente desta casa, quanto aos Pedidos de Informação, eu só falo baseado em documentos, fiz 

pedido não me enviaram, fui pessoalmente a pessoa me disse que estava fora o sistema e até hoje não 

tenho resposta, quero falar a respeito do homenageado, seu Cenair, com todo o respeito, foi uma 

homenagem mais que justa, ganhei meia dúzia de cerveja nas patas de um cavalo que ele correu em 

Nonoai e estava muito bonito, mas não podemos misturar as coisas, um momento festivo e nós fazer 

de um evento, fazer um palanque politico, na festa dos 31 anos de Rio dos Índios, não fomos chamado 

para nada, no sete de setembro não fomos considerados e muito menos agora na semana Farroupilha, 

muito obrigado”. Concedeu a palavra a senhor vereador JAQUES DE COL: “Cumprimento o Senhor 

Presidente, nobres colegas, imprensa, e assistência, hoje pouca matéria, mas de relevância, o programa 

gabinete nas Comunidades, polemico, discutido, mas é democracia, gastos que iria ser em torno de 150 

mil, hoje fica em torno de 30 mil, torço que venha agregar, temos dinheiro público que vai ser 

utilizado, temos ai outros programas Senai, Sebrai, que prestam serviços a Município, onde vai de 

encontro a todos os segmentos, gostaria que esse Projeto venha a trazer frutos e vamos unir forças para 

que as coisas aconteçam, Indicação da Neli sou favorável, acredito que a escola Pedro Veloso de 

Linhares tem espaço físico e vai somar na nossa educação, obrigado”.  Assumiu a direção dos 

trabalhos a vereadora Geneci de Oliveira, que concedeu a palavra ao senhor vereador ALDIR 

MULINETH: “Cumprimento o Senhor Presidente, nobres colegas, imprensa, e assistência,  Em 

relação ao Requerimento, que pede ao Executivo Municipal, que envie novamente o Projeto, que meu 

voto foi contrário, hoje meu nome esta no Requerimento que pede a volta, quero ressaltar que não foi 

nosso jurídico que disse que custou 9 mil reais, o Projeto passado veio no valor de 126 mil, dividindo 

em 9 sessões, dava 9 mil reais, agora estipula o gasto máximo de 2.500 reais, 5 sessões por ano. Então 

dará um custo de 37 mil e quinhentos reais, são 87 mil reais de economia, devido as discussões desta  



 

 

casa gerou essa economia, é um valor viável, hoje sou favorável, acredito que será unanime e nós 

como vereador podemos levar as pessoas que tem reivindicações e levar lá, sobre a indicação da 

vereadora Neli, eu vejo, o ano passado o pré escolar junto com o primeiro ano e tinha uma dificuldade 

grande, o pré é mais brincadeira, já o primeiro ano, precisa aprender, então tem que ter toda a 

infraestrutura, com brinquedos que a criança precisa brincar, interagir, obrigado”.  Passou a votação da 

matéria: Requerimento nº41/2022; Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei do Executivo 

Municipal nº052/2022 Aprovado por unanimidade e Indicação nº044/2022; Deferida de pleno. 

Ata nº 18/2022; Aprovadas por unanimidade. Concedeu a palavra a senhora vereadora NELI 

BAPTISTELLA: “Cumprimento o Senhor Presidente, nobres colegas, imprensa, e assistência, minha 

indicação, é um pedido dos pais de Posse dos Linhares, eles alegam a quantidade de crianças que se 

deslocam para cá, a Creche esta com uma demanda grande de alunos, se tornando um estabelecimento 

pequeno, eles dizem que lá o pátio é grande e tem o ginásio para as crianças brincar, tem professores 

capacitados, não que aqui não tenha e lá já funcionava essa creche, então que olhem com carinho, o 

brigada”.  Concedeu a palavra a senhora vereadora NAURA B. FONTANA: “Cumprimento o Senhor 

Presidente, nobres colegas, imprensa, e assistência, quero dizer que nós estamos em clima gauchesco e 

quero desejar que nosso povo possa realmente ser livre, que nossa historia é muito bonita, nossa 

cultura muito importante, então quero declamar a poesia Chimarrão...., parabéns a todos os gaúchos e 

fica o convite para participar lá nos galpões, vamos sair daqui e já vamos pra lá, obrigado”. Concedeu 

a palavra ao senhor vereador  LAURINDO BILINI: “Reintegro novamente os trabalhos, quero não é 

me retratar, não falei bobagem, os números são verídicos, voltando ao assunto, a economia que 

conseguimos fazer, aqui tem todo o conforto, mas esta lotado e claro que não funciona as salas juntas, 

mas conseguimos oitenta e nove mil e quinhentos, debate saudável, quero fazer mais uma cobrança ao 

Presidente da Câmara, eu fiz um pedido para nós homenagear o Luís Fernando que nos colocou num 

cenário nacional e nós não fizemos nada, foi feito um pedido aqui, para dar recursos, para cobrir as 

despesas, nós devíamos ter prestado homenagem, liguei para o Diego, se tivesse acontecido um 

equivoco meu, tivessem falado, a minha bandeira é vermelha com estrela no meio, aquela bandeira 

verde é minha também, não gosto de misturar politica, é feio ir num evento como a semana 

Farroupilha e gente misturando politica, quero agradecer a todos os galponeiros em nome da nossa 

bancada, é lindo a semana Farroupilha, obrigado, abraço a todos os gaúchos, todos são trabalhadores, 

obrigado”. Concedeu a palavra ao senhor vereador JAQUES DE COL: “Reintegro os cumprimentos a 

todos, a respeito da semana Farroupilha, quero parabenizar os envolvidos, quero dizer que não só 

vestimos a bombacha, colocamos o lenço, digo que a rasteira que o destino me deu, me desviou um 

pouco, são muitas lembranças, mas o Rio Grande esta em festa, desculpem, me emociono, mas todos 

nós temos orgulho de sermos gaúchos, então que a essência do gauchismo prevaleça em cada um de 

nós, desejar que o povo brasileiro faça seu ato democrático, escolha quem vai gerir essa nação, que 

Deus ilumine o vencedor, se vê discurso inflamado, e assim por diante vai, nosso eleitorado dizer que 

lembrem dos políticos eleitos e que enviaram emendas, temos varias siglas que nos apoiaram, Pompeo 

de Matos, Marcon, Covatti, Bom Ghas, Ana Amélia, lembrar esses candidatos e levar para o eleitorado 

para dar a graça a quem é merecedor, obrigado”. O Presidente Aldir Mulineth fez um relato sobre o 

orçamento e os gastos do Poder Legislativo e que o relatório por escrito encontra-se na secretaria da 

Câmara, convidou todos para participar do evento outubro rosa no dia 11 de outubro, no salão 

comunitário de Rio dos Índios, com inicio às 13: 30 horas, com palestra, gincana e brindes, convidou 

todos para a festa de São Miguel no próximo domingo, convidou para o dia 26 o dia do Gabinete na 

Encruzilhada Bela Vista. Convidou todos para a próxima sessão ordinária dia 04 de outubro 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. 

 


