
 
 

   PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO MUNICIPAL Nº 06/2022 

 

“NOMEIA O PLENÁRIO DA SEDE DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE VEREADORES DE RIO DOS INDIOS 

COMO VEREADOR FRANCISCO DE ASSIS FRARE, 
“CHICO FRARE” E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

 
          
 A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, no uso das 

atribuições que lhe confere a Lei, FAZ SABER, que remeteu para discussão e votação o 
seguinte PROJETO DE LEI:  

 

Art. 1º. Fica denominado o plenário da sede da Câmara Municipal de Vereadores de Rio 
dos Índios como Vereador Francisco de Assis Frare, “Chico Frare”. 

Parágrafo primeiro. Fica autorizada a colocação de uma placa em alusão ao nome pra 
fixado no local onde funciona o plenário do Legislativo. 

 
Art. 2º. A despesa decorrente desta Lei será atendida pelas dotações orçamentárias 

próprias do orçamento. 
 
Art. 3º. Revogadas as disposições em contrário, a presente Lei entra em vigor na data 

de sua publicação. 
 
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Rio dos Índios – RS, aos oito 

dias do mês de junho de 2022.  
 
 

ALDIR ANTONIO MULINETH   GENECI ALVES DE OLIVEIRA 
PRESIDENTE           1ª SECRETÁRIA 

 

 

 

 

 

 

 



EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

 
 
Senhores Vereadores, 
 
O presente Projeto de Lei tem como objetivo nomear o local onde funciona o plenário da 

Câmara Municipal de Vereadores de Rio dos Índios com o nome de Francisco de Assis Frare, 
Vereador Chico Frare. 

 
Francisco de Assis Frare nasceu em 23/03/1956 no Município de Alpestre/RS, filho de 

Moisés Frare e Maria Augusta Frare. Teve a sua infância na localidade de Linha Lajeado Grande 
– Rio dos Indios-RS, onde trabalhava com sua Família na Agricultura para sustento e 
sobrevivência, cultivando grãos e alguns animais. 

 
Aos 18 anos, decidiu ir em busca de seu sonho que era trabalhar e estudar. Na cidade 

de Nonoai, trabalhou por dezoito anos na Empresa Comércio e Representações Pimafa na 
função de vendedor, onde comercializava na região local implementos agrícolas e insumos, 
realizando as entregas nas propriedades. Passou a ser cpnhecido na região como Chico Frare 
ou Chicão da Pimafa. Como sempre dizia, “foi um orgulho em trabalhar na Pimafa”. 

 
Em 09 de Outubro de 1982, casou-se com Ezeneide Ana Bringhentti, vindo a constituir 

sua Família, nascendo desta união três filhos. Geferson Frare, Cássio Frare e Vinicius Frare e 
atualmente um Neto, Pedro Gael Frare. 

 
Chico começou sua vida política em 1992 onde se candidatou a vereador pelo partido do 

PDT com o número 12.666 e se elegeu. Exerceu a candidatura e concorreu novamente a 
vereador em 1996 onde novamente foi eleito com 227 votos. Em 2000, decidiu seguir na vida 
pública, se candidatando as eleições para o pleito de 2001-2004 e com a confiança dos 
munícipes conseguiu a reeleição ficando pela terceira vez vereador pelo município de Rio dos 
Índios/RS. 

 
Chico era engajado com a comunidade, sempre participando de eventos festivos, 

esportivos e religiosos, ajudando dentro do possível a todos, com seu carisma e sua pró-
atividade, confiança e transparência. 

 
Em 2004, candidatou-se pela sua quarta vez e com 155 votos se reelegeu a vereador 

novamente pelo município. Sempre buscou atender aos anseios da comunidade, buscando fazer 
projetos em prol do crescimento e desenvolvimento de Rio dos Índios. 

 
Chico teve papel fundamental na conquista da sede própria do Legislativo Municipal. 

Através dele e dos vereadores Horácio Vargas e Geraldo Golin, houve a construção dessa 
importante obra. Por essa razão, em graças ao seu histórico, reputamos importante registrar o 
plenário desta casa legislativa com o nome dessa importante figura rioindiense. 



Na certeza de que os Vereadores votarão favoravelmente à aprovação do presente 
Projeto de Lei. 

 
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Rio dos Índios – RS, aos oito 

dias do mês de junho de 2022.  
  
 

 

ALDIR ANTONIO MULINETH   GENECI ALVES DE OLIVEIRA 
PRESIDENTE           1ª SECRETÁRIA 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


