
ATA Nº21/2022  

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2022. 

Aos 18.10.2022 (dezoito dias do mês de outubro 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; GENECI DE OLIVEIRA; HORÁCIO VARGAS; JAQUES DE COL; 

LAURINDO BILINI; NELI BAPTISTELLA e VALDOMIRO LEMES. Ausentes os Vereadores 

CLAUDIR PALUDO e NAURA B. FONTANA. 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 Nº042/2022:”Requer o término da licença concedida para assumir o 

cargo de secretario Municipal de Agricultura, a contar de 01/11/2022”. Ver. Juliano Malacarne - 

Bancada do PP. REQUERIMENTO Nº043/2022: “Requer Licença, para assumir Secretaria 

Municipal de Agricultura, por prazo indeterminado, a contar de 01/11/2022”. Ver. Horácio Vargas- 

Bancada PP. REQUERIMENTO Nº44/2022: “Leva votos de Profundo Pesar, pelo falecimento de 

VILMAR FERRO, ocorrido no dia 06 de outubro de 2022, registrando-se nos anais desta casa”. 

Câmara Municipal de Vereadores. REQUERIMENTO Nº45/2022: “Leva votos de Profundo Pesar, 

pelo falecimento de LUIZ ANTONIO FERREIRA DA LUZ, ocorrido no dia 08 de outubro de 2022, 

registrando-se nos anais desta casa”. Câmara Municipal de Vereadores. REQUERIMENTO 

Nº46/2022: “Leva votos de Profundo Pesar, pelo falecimento de DIOLINDA ANDRADES DE 

OLIVEIRA, ocorrido no dia 09 de outubro de 2022, registrando-se nos anais desta casa”. Câmara 

Municipal de Vereadores. REQUERIMENTO Nº47/2022: “Leva votos de Profundo Pesar, pelo 

falecimento de ZELINDA TEREZINHA TISSIANI, ocorrido no dia 11 de outubro de 2022, 

registrando-se nos anais desta casa”. Câmara Municipal de Vereadores. REQUERIMENTO 

Nº048/2022: “Requer a dilatação do prazo para envio do Projeto de Lei Orçamentária para o ano de 

2023”. Flavio Golin-Prefeito Municipal. PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº053/2022: 

“Reclassifica o padrão de vencimentos e altera as atribuições e requisitos para provimento do cargo 

efetivo de Fiscal Tributário e dá outras providências”. Flávio Golin-Prefeito Municipal. PROJETO 

DE LEI DO EXECUTIVO MUNICIPAL Nº055/2022: “Cria Cargo no quadro de provimento 

efetivo de atendente de Farmácia no Município e dá outras providências”. Flavio Golin – Prefeito 

Municipal. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO MUNICIPAL Nº056/2022: Autoriza a abertura 

de Crédito Adicional Especial e dá outras providências”. Flavio Golin – Prefeito Municipal. 

PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº057/2022: “Autoriza Município de Rio dos Índios a receber 

doação de áreas de terra, da Foz Chapecó Energia S/A e dá outras providências”. Flavio Golin – 

Prefeito Municipal. INDICAÇÃO Nº047/2022: “Que o Poder Executivo Municipal, agilize as 

escrituras de terrenos do bairro Nossa Senhora Aparecida”. Ver. Jaques de Col - Bancada PDT. 

INDICAÇÃO Nº048/2022: “Que o Poder Executivo Municipal, através da secretaria de Agricultura, 

adquira uma Calcareadeira, para atender os agricultores do nosso Município”. Ver. Jaques de Col - 

Bancada PDT. INDICAÇÃO Nº049/2022: “Que o Poder Executivo Municipal, crie um programa de 

Drenagem e proteção de Fontes de água existentes no Município”. Verª. Geneci de Oliveira - Bancada 

PP. INDICAÇÃO Nº050/2022: “Que seja implantado a utilização de Uniformes, pelos alunos das 

Escolas Municipais”. Verª. Geneci de Oliveira - Bancada PP. Concedeu a palavra a senhora vereadora 

GENECI DE OLIVEIRA: “Cumprimento o Senhor Presidente, nobres colegas, imprensa, e 

assistência, quero levar o meu abraço as famílias que perderam seus entes queridos, Requerimentos 

também sou favorável é assim que funciona, temos que dar oportunidades a todos, tenho a indicação 

para criar um programa de proteção e drenagens de fontes de água, com tanta chuva e a gente falando 

em seca, mas lá na frente pode acontecer e o nosso Município tem problemas com água e precisamos 



 

 

 cuidar das fontes existentes nas propriedades e vamos precisar muito da secretaria de agricultura no 

próximo verão, pedido de uniformes é um pedido de algumas mães, para que se tenha uma igualdade 

na vestimenta das crianças, obrigada”. Concedeu a palavra ao senhor vereador LAURINDO BILINI: 

“Cumprimento o Senhor Presidente, nobres colegas, imprensa, e assistência, Quero levar meus 

sentimentos as famílias enlutadas, pedir que Deus amenize a dor, requerimentos sou favorável, 

Projetos de Lei sou favorável, a respeito da Foz Chapecó que estão escriturando umas áreas de terra, 

isso é o mínimo dos mínimos que podem fazer e nós vereadores temos a missão de buscar recursos e 

implantar Projetos de lazer, acho que todo o cidadão tem o direito de ter seu terreno escriturado, quero 

fazer um pedido de compra de um espalhador de adubo orgânico, quero desejar sucesso ao colega 

Horácio a frente da secretaria, temos que fazer um trabalho justo para todos e pode contar comigo se 

precisar viajar e buscar recursos, quanto ao pedido da colega Gene, muito bem colocada, temos que 

preservar nossas fontes, uniformes também acho que deve ser padrão para todos, obrigado”. Concedeu 

a palavra a senhor vereador JAQUES DE COL: “Cumprimento o Senhor Presidente, nobres colegas, 

imprensa, e assistência,  Requerimento onde vereador Juliano volta a casa e vereador Horácio assume a 

Secretaria, pode contar comigo no que estiver ao meu alcance, vamos sanar os problemas que temos, 

infelizmente temos Requerimentos de Pesar, levo minhas condolências, Projetos de Lei de grande 

relevância, Projeto 56 vai de encontro a secretaria de esportes tem meu apoio, não acho que seja custo, 

mas sim investimento, Projeto de Lei que recebe área de terras da Foz Chapecó, vai dar respaldo a 

questão do Turismo, poderíamos pleitear outras áreas fora da APP, indicação da minha autoria dos 

terrenos do bairro Nossa Senhora Aparecida, temos melhorias, tendo as escrituras o pessoal pode 

financiar e melhorar suas propriedades, no setor de agricultura precisamos recuperar nosso solo para 

produzir mais, outras indicações sou favorável, obrigado”.  Absteve-se”. Passou a votação da matéria: 

Requerimentos nº43 e 48/2022 Aprovados por unanimidade. Projetos de Lei nº 053, 055, 056 e 

057/2022; Aprovados por unanimidade.  Indicações nº047, 048, 049 e 050/2022; Deferidas de 

pleno. 042, 044, 045, 046 e 047/2022; Deferidos de Pleno. Ata nº 20/2022; Aprovada por 

unanimidade. Concedeu a palavra ao senhor vereador HORÁCIO VARGAS: “Cumprimento o 

Senhor Presidente, nobres colegas, imprensa, e assistência, quero dizer que a gente fica alegre quando 

não tem Requerimentos de Pesar e triste quando tem os Requerimentos, quanto aos Projetos fui 

favorável, as indicações também, quanto a indicação da vereadora Gene, quero dizer que a anos 

estamos batendo nisso, mas pode contar comigo e temos que resolver esses problemas de água, temos 

Projetos de um Poço Artesiano, temos que resolver o problema, custe o que custar, quanto a minha 

licença é uma escolha minha, o Prefeito me convidou, temos muito trabalho para fazer é uma demanda 

grande, agradecer o Juliano pelo trabalho dele e dizer que estou a disposição de cada um, independente 

de cor partidária, vejo o pessoal anunciando no Face as estradas, mas estamos em dias pavoroso de 

chuva, máquinas quebradas, o prefeito terceirizou, a hora que abrir o sol vai ser feito, quero agradecer 

a todos aqui e deixar o meu abraço, obrigado”. Concedeu a palavra ao senhor vereador  LAURINDO 

BILINI: “Reintegro aos trabalhos, como vereador acredito que os senhores também são cobrados, o 

dia que mais choveu, vereadora Gene estava visitando o pessoal próximo da sua casa, até não sei se 

cometi um erro ou fiz a coisa certa, atolou um caminhão e eu postei, a vida pública é um chocolate 

com pimenta, as vezes somos bem recebidos, as vezes levamos criticas, não me sinto diminuído, 

quando um trabalho esta errado e hoje sou vereador do Município, gostaria de fazer uma pergunta ao 

Presidente, depois do Gabinete itinerante na Encruzilhada oque que mudou das estradas, vamos 

procurar o Prefeito e se não resolver vamos ao Ministério Público, recebo ainda cobranças dos Brasilit 

nas casas, sou homem correto, quando me ligam, eu visito as famílias, veio os Brasilit três dias antes  



 

 

das eleições, desejo sorte ao colega Horácio, hoje dia de chuva tem que estar engraxando as máquinas, 

esta ai a colheita do trigo e não temos estradas, obrigado”. Concedeu a palavra ao senhor vereador 

JAQUES DE COL: “Absteve-se”. 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, com tristeza que levamos os Profundo Pesar as 

famílias enlutadas, a respeito das estradas do Saltinho, ontem a tarde o Prefeito se dirigiu a esses 

locais, acredito que a presença dele ira ajudar na recuperação dessas vias, assim que o tempo permitir, 

a semana retrasada que trouxe essa demanda para o Prefeito, a patrola esta estragada, mas vai ser feito 

um socorro com a Reto, outro assunto que não posso me omitir, já entrei em contato com a Projesul, o 

plano diretor não esta sendo cumprido a respeito dos postes de luz, são 11 metros de estrada e cinco 

metros cada lado e não esta sendo observado o Plano diretor na colocação dos postes, estão a um metro 

e meio da barranca, na Linha Batinga também não esta certo, prevê 16 metros, se vier uma pessoa e 

colidir no posto de quem será a responsabilidade, quando iniciar os trabalhos do asfalto, para onde 

vamos expandir, de quem será a responsabilidade, uma empresa deve buscar primeiro o Plano Diretor, 

antes de começar trabalhar, então cada um com a sua força, vamos tomar algumas providências, os 

postes são próximos e pode acontecer acidentes, agradeço ao colega Horácio pelos trabalhos de 

vereador e desejo um trabalho de excelência na secretaria, tem o meu apoio na questão da água, para 

melhorar a vida de todos, obrigado”. Reassumiu a direção dos trabalhos o vereador Aldir Mulineth, 

que convidou todos para a próxima sessão ordinária dia 08 de novembro 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. 

 


