
ATA Nº12/2022  

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 21 DE JUNHO DE 2022. 

Aos 21.06.2022 (vinte e um dias do mês de junho 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 Nº32/2022: “Leva votos de PROFUNDO PESAR, pelo falecimento de 

NIRCEU BATISTA MARTINS, ocorrido no dia 07 de junho de 2022, registrando-se nos anais desta 

casa”. Câmara Municipal de Vereadores. REQUERIMENTO Nº33/2022: “Leva votos de 

PROFUNDO PESAR, pelo falecimento de ROSALINA ROSO, ocorrido no dia 13 de junho de 

2022, registrando-se nos anais desta casa”. Câmara Municipal de Vereadores.  PROJETO DE LEI  

Nº031/2022: “Reclassifica o padrão de vencimento do cargo de provimento efetivo de auxiliar de 

enfermagem e dá outras providências”. Flavio Golin- Prefeito Municipal. PROJETO DE LEI 

Nº032/2022: “Altera disposições da Lei Municipal nº1257/2021 e dá outras providências”. Flavio 

Golin- Prefeito Municipal. PROJETO DE LEI Nº033/2022: “Autoriza a contratação emergencial, por 

necessidade temporária de excepcional interesse público, de uma atendente de Creche, para a escola 

Municipal Indígena de Ensino Fundamental FOTY, e dá outras providências”. Flavio Golin- Prefeito 

Municipal. PROJETO DE LEI  Nº034/2022: “Autoriza o Poder Executivo a realizar gastos e pagar 

despesas com a SEMANA FARROUPILHA -2022, e dá outras providências”. Flavio Golin- Prefeito 

Municipal. PROJETO DE LEI Nº035/2022: “Autoriza o Município de Rio dos Índios-RS, a firmar 

contrato de prestação de serviços com o Instituto de assistência à Saúde dos Servidores Públicos do 

Rio Grande do Sul –IPÊ-SAÚDE”. Flavio Golin- Prefeito Municipal. PROJETO DE LEI DO 

LEGISLATIVO MUNICIPAL Nº06/2022: “Nomeia o Plenário da sede da Câmara Municipal de 

Vereadores de Rio dos Índios, como Vereador Francisco de Assis Frare, “Chico Frare” e dá outras 

providências”. Mesa Diretora. PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO MUNICIPAL Nº07/2022: 

“Autoriza o Poder Legislativo a celebrar Renovação de contrato com o IPE/RS”. Mesa Diretora.  

INDICAÇÃO Nº027/2022: “Que o Poder Executivo Municipal, subsidie a transferência de veículos 

de moradores de Rio dos Índios, que se encontram emplacados em outros Municípios”. Verª. Geneci 

de Oliveira - Bancada PP. INDICAÇÃO Nº030/2022: “Recuperação e cascalhamento da estrada que 

da acesso a propriedade de Luiz Bilibio, em Rio dos Índios”. Ver. Laurindo Bilini - Bancada PT. 

INDICAÇÃO Nº031/2022: “Reparos e alargamento das duas pontes do distrito de Posse dos 

Linhares”. Ver. Laurindo Bilini - Bancada PT. INDICAÇÃO Nº032/2022: “Que o Poder Executivo 

Municipal, gestione junto a VIVO, melhorias nos sinais da operadora no interior do Município de Rio 

dos Índios”. Verª. Eliane Civa - Bancada PP. Concedeu a palavra a senhora vereadora NAURA B. 

FONTANA: “Cumprimento o Senhor Presidente, nobres colegas, imprensa, e assistência, sobre a 

ordem do dia, nossas condolências as famílias enlutadas, Projetos de Lei, o 32, lei das licenças das 

conselheiras Tutelares, eu entendo a questão e vou me colocar contra, sobre o Projeto do IPE, o ano 

passado a gente cometeu o equivoco de votar contra, os funcionários caíram em cima de nós, ou a 

gente reajusta isso ou perde o IPE, Projeto que vai nomear o plenário Francisco de Assis Frare, é um 

projeto justo, indicação do colega Laurindo, vou me associar, não é de hoje o pedido dessa estrada do 

Luís Bilibio, inclusive ele teve que abandonar a função da bacia leiteira, por que os caminhões não 

desciam lá pegar o leite e pelo que a gente vê continua, então eu espero que seja olhado com carinho 

não só a estrada dele, e as demais também, a questão das antenas também é necessário, obrigada”. 



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

nobres colegas, imprensa, e assistência, quanto aos votos de Pesar, que bom o dia que viemos para a 

sessão e não tivermos nenhuma perda, mas faz parte da vida, então levo meu abraço aos familiares 

enlutados, família Roso, me emociono, que quando se leva uma pessoa para madrinha é como se fosse 

da família, já estivemos reunidos e debatemos, o Projeto 31 sou favorável, sou contra tirar direitos, o 

conselho tutelar são eleitos por votos, se nós se licenciar para cuidar de familiar, não temos direitos, 

acho que nós temos que rever, entendi oque colocaram, mas não posso deixar de me colocar do lado 

dessas pessoas, acho que temos que votar para ficar bom para todos, recurso para a semana Farroupilha 

sou favorável, quanto ao contrato do IPE sou favorável, todo ano se renova, homenagem a família 

Frare, quero dizer que não só admirava o Chico, parabéns por ele legislar por quatro mandatos, aqui 

todos fizemos pelo melhor e além de admirar, fui eleitor dele, então meus sinceros agradecimentos, 

muitas vezes a vida pública é um chocolate com pimenta, quanto a indicação de alargamento das 

pontes e recuperação da estrada do Luís Bilibio, muito obrigado”. Concedeu a palavra ao senhor 

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

assistência, quero levar minhas condolências as famílias enlutadas, temos sete Projetos, vou me ater ao 

32 do Conselho Tutelar, vou expor a minha opinião, diz a Lei que não tira os direitos de um 

conselheiro, por motivo de doenças de um familiar, tinha o salario família, que o mês passado eles não 

receberam, eu vou me posicionar contra o Projeto 31, contratação emergencial, me paira a dúvida, 

escola Foty não tem Creche e vou me policiar como legislador, Projeto da semana Farroupilha sou a 

favor, quanto ao IPE também sou favorável, mas questiono os serviços prestados, Projeto de Lei que 

vai nomear esse plenário, louvável, pessoa que fez o seu legado politico e sempre prezou para que as 

coisas acontecessem da melhor forma, indicações a comunidade pede, obrigado”. Assumiu a direção 

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

MULINETH: “Cumprimento os nobres colegas, imprensa, e assistência, estendo meus votos de Pesar 

as famílias enlutadas, a respeito dos Projetos, temos polemicas a respeito do Projeto 32, tivemos uma 

reunião do jurídico, como falou a professora Naura, cargo eletivo, ele não da o direito de cuidar de 

familiares, foi essa a explicação que o Executivo colocou para nós, então fica a critério de cada 

vereador fazer o seu voto, a respeito da Foty, explanou o vereador que não tem Creche lá, tem sete 

crianças em idade lá e a gente sabe que as Leis Indígenas fogem um pouco das nossas leis, sobre a 

semana Farroupilha tranquilo, vamos apoiar, que sejam gastos na medida do necessário, sobre o IPE o 

ano passado votei contra acreditando que não teria aumento, mas ai a gente cancela o IPE e então 

tivemos que voltar aqui e aprovar, se a pessoa achar que for demais, vai na Prefeitura e cancela, então 

vai ter um aumento bem significativo, aqui na nossa casa não vai ter tanto aumento, ai vem os cálculos 

provavelmente aqui não teve tantos gastos com IPE, Projeto dessa casa, de todos nós vereadores, que 

por unanimidade acharam justa a homenagem de nomear o plenário com seu nome, foi a pessoa que 

lutou pela construção dessa casa, juntamente com o vereador Horácio e vereador Geraldo, então é justa 

a homenagem, obrigado”. Reassumiu a direção dos trabalhos o vereador Aldir Mulineth que passou a 

votação da matéria: Projetos de Lei do Legislativo nº06 e 07/2022; aprovados por unanimidade. 

Projetos de Lei nº031, 034 e 035/2022. Aprovados por unanimidade. Projeto de Lei nº033/2022; 

Aprovado por maioria. Projeto de Lei nº032/2022; Rejeitado por maioria. Requerimentos nº 32 e 

33/2022 e Indicações nº27, 30, 31 e 32/2022; Deferidos de pleno. Ata nº11/2022; Aprovada por 

unanimidade. Concedeu a palavra a senhora vereadora ELIANE CIVA: “Cumprimento o Senhor 

Presidente, nobres colegas, imprensa, sobre a matéria do dia, sobre o Projeto 32, cada um tem um 

ponto de vista, eu acho que o conselho tutelar tem o direito de trabalhar pelo povo e tem o seu direito 

garantido de voltar quando achar melhor, então por isso meu voto foi favorável, sobre o Projeto de Lei 

que nomina Chico Frare, um homem que estava presente sempre, vivia no Rio dos Índios e não olhava 



a cor o partido das pessoas, uma pena que não podemos homenagear enquanto é vivo, fizemos uma 

construção de uma casa para uma moradora de Rio dos Índios a anos não temos mais o Projeto de 

moradia no Brasil, então muitas pessoas nos ajudaram, a casa comprei do Sebastião Luca, foi pago a 

casa e transportada e a moradora Nicéia de Morais já esta morando na casa, o Paludo esta fazendo a 

mesma para uma moradora da Linha Batinga a Eva, esse é um problema da sociedade, a todos o meu 

muito obrigado”. Concedeu a palavra a senhora vereadora GENECI DE OLIVEIRA: “Cumprimento 

o Senhor Presidente, nobres colegas, imprensa, e assistência, quero levar meu abraço a duas famílias 

enlutadas, pedir que Deus conforte seus corações, Projetos de Lei do executivo sou favorável a todos, 

são importantes para o desenvolvimento do Município, Projeto de Lei que nomeia o Plenário é 

merecido o Chico cumpriu sua missão e eu sei que é triste para a família, mas que vocês se sintam 

abraçados, sobre a minha indicação, eu coloquei pensando assim, sempre quis colaborar para o 

desenvolvimento e se nós conseguir ajudar nas transferências, o primeiro ano não vai dar muito, mas 

depois dará um bom retorno para o Município, obrigada”. Concedeu a palavra ao senhor vereador 

LAURINDO BILINI: “Reintegro os cumprimentos a todos, quero cumprimentar novamente a 

plenária, hoje plenária Francisco de Assis Frare, sobre as indicações todas são importantes, quanto a 

recuperação da estrada do seu Luís, em 2019 coloquei essa indicação, outros vereadores colocaram 

essa indicação e foi atendido em partes,, parou de vender leite, me mostrou um vídeo, largando 

oitocentos litros de leite fora e a gente sabe o quanto é sofrido, é poucas cargas de pedra, vamos 

resolver isso, também tem o caso do seu Albar Quadrado, nos países desenvolvidos é asfaltado os 

interior, também me relataram um acidente que aconteceu, cascalho solto, tem que fazer a estrada e ir 

passando o rolo, o carro saiu fora e se perdeu uma vida, a questão das duas pontes da comunidade de 

Posse dos Linhares, que vejam com carinho e seja arrumado, como lá na minha comunidade uma ponte 

próximo do meu irmão, então imagino em quatro mandatos quanto serviço prestado para a sociedade, 

obrigado”. Concedeu a palavra ao senhor vereador CLAUDIR PALUDO: “Cumprimento o Senhor 

Presidente, nobres colegas, imprensa, quero levar meus pesar as famílias enlutadas, quero falar do 

Projeto 32, quero dar os parabéns aos Conselheiros Tutelares, que estão fazendo um trabalho muito 

bom, como casos de famílias ai, de inocentes sofrendo com a própria família e se a criança voltar com 

o pai, ou com a mãe, vai continuar sofrendo e não podem ter mais filhos, parabéns aos conselheiros, 

Projeto do Legislativo nomear o plenário Francisco de Assis Frare, para nós é uma honra, meu amigo 

de infância, a família receba meu abraço, recuperação da estrada do Luís Bilibio que seja feita, mas 

quero lembrar que quando assumimos o Município não tinha nenhuma estrada cascalhada, mas temos 

que fazer cem por cento, não vamos deixar nenhuma sem fazer, então o Vande esta ai, fale com o 

secretario e resolvam esse problema, indicação da Eliane, tem vários lugares que não estão 

conseguindo acessar a VIVO, então é bom cobrar, que quando chega o fim do mês tem que pagar, se 

não eles cortam o sinal, então é necessário um atendimento melhor, indicação da Geneci, acho que é 

bom para o Município, os carros emplacados aqui, obrigado”. Concedeu a palavra ao senhor vereador 

NAURA B. FONTANA: “Absteve-se”. Comunicou que esta na Câmara o Parecer prévio do Tribunal 

de Contas, referente ao exercício de 2018 do Executivo Municipal e serão submetidos a analise desse 

plenário na próxima sessão, também convidou todos para Audiência Pública dia 28 desse mês as 09:30 

horas da manhã, referente a ligação asfáltica de Rio dos Índios a Alpestre, convidou todos. Convidou 

todos para a próxima sessão ordinária dia 05 de julho 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. 

 


