
 

                 

      SESSÃO ORDINÁRIA –09 DE NOVEMBRO DE 2021 

 

 

 

ORDEM DO DIA: 

 

 

REQUERIMENTO Nº51/2021: “Requer, que sejam instaladas placas indicativas no distrito de 

Encruzilhada Bela Vista, indicando principalmente, o caminho dos Municípios de Alpestre e 

Planalto”. 

Ver. Aldir Mulineth - Bancada PP 

 

REQUERIMENTO Nº52/2021: “Requerem a realização de Audiência Pública com o ilustre 

representante do Ministério Público e com os representantes da empresa Rio Grande Energia –RGE, 

para tratar sobre a qualidade do serviço de fornecimento de energia em algumas comunidades de 

nosso Município”. 

Ver. Laurindo Bilini e Verª. Naura Baptistella Fontana - Bancada PT 

 

REQUERIMENTO Nº53/2021: “Requerem a prestação de contas e todas as informações 

pertinentes, referente a reforma realizada no prédio da Câmara Municipal de Vereadores, com a 

exibição de documentos concernentes ao certame para contemplação da empresa vencedora e 

contrato pactuado com a respectiva empresa. Requer a exibição de todos os documentos envolvendo 

a obra de melhoria”. 

Ver. Laurindo Bilini e Verª. Naura Baptistella Fontana - Bancada PT 

 

REQUERIMENTO Nº54/2021: “Votos de PROFUNDO PESAR, pelo falecimento de ERNESTO 

BRAS MALACARNE, ocorrido no dia 21 de outubro de 2021, registrando-se, nos anais desta casa”.  

Câmara Municipal de Vereadores 

 

 

PROJETO DE LEI Nº037/2021: “Institui o regime de Previdência complementar(RPC), no âmbito 

do Município, das suas autarquias e fundações, fixa o limite máximo das aposentadorias e pensões 

por morte concedidas pelo Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), de que trata a Lei 769/2007 

e suas alterações posteriores, autoriza a adesão a plano de benefícios previdenciário e dá outras 

providências”. 

Flávio Golin – Prefeito Municipal  

 

PROJETO DE LEI Nº038/2021: “Autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar, mediante leilão, 

bens móveis e dá outras providências”.  

Flávio Golin – Prefeito Municipal 

 

PROJETO DE LEI Nº039/2021: “Autoriza a contratação emergencial, por necessidade temporária 

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

outras providências”.  

Flávio Golin – Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PROJETO DE LEI Nº040/2021: “Autoriza o Poder Executivo a realizar gastos e pagar despesas 

com as festividades natalinas -2021, e dá outras providências”.  

Flávio Golin – Prefeito Municipal 

 

 

INDICAÇÃO Nº082/2021: “Recuperação da estrada que dá acesso a propriedade de Américo 

Veloso”.   

Ver. Laurindo Bilini-bancada PT 

 

INDICAÇÃO Nº083/2021: “Indica ao Poder Executivo Municipal, que seja criado uma parada de 

Ônibus e construção de abrigo, na entrada da propriedade de Sérgio Kuminiki, em Linha São 

Valentim, bem como o cascalhamento da estrada onde o Ônibus faz a volta”.   

Verª. Geneci de Oliveira – Bancado do PP 

 

INDICAÇÃO Nº084/2021: “Recuperação e drenagem de uma fonte de água, na propriedade de Adão 

Alves”.   

Ver. Marcio Tremea - Bancada PP 

 

INDICAÇÃO Nº085/2021: “Reinstalação dos aparelhos de ginastica da Academia ao Ar Livre, em 

local adequado”.   

Ver. Marcio Tremea - Bancada PP 

 

INDICAÇÃO Nº086/2021: “melhoramentos da rede de água de Linha São Sebastião”.   

Ver. Laurindo Bilini - Bancada PT 

 

 

MOÇÃO Nº23/2021: “Moção de apoio a programação Outubro Rosa e Novembro Azul, que será 

realizada no dia 10 de novembro, pelo Município de Rio dos Índios”. 

Verª. Geneci de Oliveira - Bancada PP 

 

MOÇÃO Nº24/2021: “Moção de congratulações, pela passagem do dia 28 de outubro, dia do 

Funcionário Público”. 

Verª. Naura Baptistella Fontana - Bancada PT 

 

 

 

 

Próxima sessão ordinária dia 23 de novembro de 2021  


