
ATA Nº11/2022  

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 07 DE JUNHO DE 2022. 

Aos 07.06.2022 (sete 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; HORÁCIO VARGAS; JAQUES DE 

COL; LAURINDO BILINI; NAURA BAPTISTELLA FONTANA e VALDOMIRO LEMES. 

Ausente a vereadora GENECI DE OLIVEIRA. 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 Nº29/2022: “Leva votos de PROFUNDO PESAR, pelo falecimento 

de IRENA KRUPINSKI, ocorrido no dia 18 de maio de 2022, registrando-se nos anais desta casa”. 

Câmara Municipal de Vereadores. REQUERIMENTO Nº30/2022: “Leva votos de PROFUNDO 

PESAR, pelo falecimento de GUILHERME HENRIQUE PINTO RIVA, ocorrido no dia 29 de 

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

DE LEI DO EXECUTIVO MUNICIPAL Nº029/2022: “Altera a Lei Municipal nº1198/2020, de 07 

de fevereiro de 2020 e dá outras providências”. Flavio Golin- Prefeito Municipal. PROJETO DE LEI 

DO EXECUTIVO MUNICIPAL Nº030/2022: “Autoriza o Poder Executivo Municipal a 

implementar o programa “GANHA MAIS RIO DOS INDIOS”, institui premiação e da outras 

providências”. Flavio Golin- Prefeito Municipal. Flavio Golin- Prefeito Municipal. PROJETO DE 

LEI DO LEGISLATIVO MUNICIPAL Nº005/2022: “Cria um cargo de provimento efetivo na 

categoria funcional contador e dá outras providências”. Mesa Diretora.  INDICAÇÃO Nº028/2022: 

“Implantação de novas lixeiras públicas”. Bancada PT. INDICAÇÃO Nº029/2022: “Recuperação e 

cascalhamento da estrada que da acesso a propriedade de Luiz Dom Bier, em Linha São Valentim”. 

Bancada PT. PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº02/2022: “Solicitando que seja repassada a relação 

das pessoas e número de horas máquinas que foram anistiadas da divida pública, com o Município de 

Rio dos Índios”. Bancada do PT. Concedeu a palavra a senhora vereadora NAURA B. FONTANA: 

“Cumprimento o Senhor Presidente, nobres colegas, imprensa, e assistência, quanto as indicações, o 

seu Luiz Dom Bier, mora em Chapecó, mas já faz algum tempo que adquiriu a propriedade e diz ele 

que já procuraram, por que eles tem interesse de vir residir aqui no Município, plantar, criar os bichos, 

são eleitores do Município, já votaram aqui, então é justo, já tiveram que ser puxados para chegar até a 

faixa, já fazem sete anos, que estão esperando, indicação das lixeiras, é a terceira vez que venho falar 

aqui, as pessoas nos cobram, lixeiras grandes com tampa e separar os lixos, mais conscientização da 

população, eu guardo no Freezer os restos de comida e dou para as pessoas do interior dar para os 

cachorros, quanto ao outro pedido, também foi cobrado da gente, quais as pessoas que foram 

anistiadas, é um dever dos vereadores saber, muito obrigado”.  Concedeu a palavra ao senhor vereador 

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

quero levar meus votos de Profundo Pesar as famílias enlutadas, tem mais dois falecimentos, que vai 

ficar para a próxima sessão, a dona Elza Beline e também do Nerceu Batista, Projetos de Lei do 

Prefeito, sou favorável, quanto ao Projeto de Lei que cria cargo de contador vou votar contra, já 

conversamos com o Presidente, quanto as indicações, das lixeiras, devemos olhar o exemplo de outras 

cidades, vamos fazer pelo melhor, a outra indicação é uma reabertura e cascalhamento, de uma estrada 

de uma família que quer se instalar no Município, e temos que dar o apoio, quero reforçar o pedido da 

estrada do seu Albar Quadrado, é uma família de idade, quando chove não tem condições de sair, 

quanto ao Pedido de Informação, o vereador é o mediador com a sociedade, e se o vereador não estiver 

a par do que acontece, deve abandonar o cargo, o legislativo faz a legislação e o executivo executa, 

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



Presidente, nobres colegas, imprensa, e assistência, temos hoje, infelizmente dois Requerimentos de 

Profundo Pesar, enviar meu abraço as famílias, Projeto de Lei alterando Lei, acredito que há 

necessidade, programa Ganhar mais Rio dos Índios, sem duvidas é importante para o comércio local, 

também temos o Projeto da Mesa Diretora, contratação de contador, esse Projeto vem se arrastando 

por anos e nós somos contra, indicações, vem para essa casa com o intuito não de denegrir, mas é o 

direito de todo o vereador, obrigado”. as máquinas devem estar em condições de enfrentar os 

trabalhos, obrigado”. Fez uso da palavra o vereador Presidente ALDIR MULINETH: “Cumprimento 

os nobres colegas, imprensa, e assistência, mais uma vez é com tristeza que colocamos os votos de 

Profundo Pesar nessa casa, quero levar o meu abraço as famílias enlutadas, ouvindo meus colegas, 

percebemos que todos estão inteirados dos assuntos, Projeto de Lei 029 é apenas uma adequação de 

horas, Projeto de Lei nº030, é uma premiação que o Município vai fazer para quem gastar no comércio 

local, Projeto do Legislativo, todo ano é preciso fazer esse Projeto, o Tribunal de Contas exige, mas os 

colegas entendem que não é necessário, indicações das lixeiras é importante, estradas a demanda é 

imensa, é um desafio da secretaria de obras, mas é necessário que essa família seja atendida, sobre o 

Pedido de Informação, me passaram que todas as dividas serão anistiadas, as pessoas terão que fazer 

um requerimento pedindo essa anistia, deve ser colocado um novo funcionário no cargo, que estava 

trabalhando se demitiu, era isso, obrigado”. Passou a votação da matéria: Projeto de Lei do 

Legislativo nº05/2022; rejeitado por maioria. Projetos de Lei nº029 e 0-30/2022. Aprovados por 

unanimidade. Requerimentos nº 29 e 30/2022;  Indicações nº28 e 29/2022; Pedido de Informação 

nº02/2022; Deferidos de pleno. Ata nº10/2022; Aprovada por unanimidade. Concedeu a palavra ao 

senhor vereador CLAUDIR PALUDO: “Cumprimento o Senhor Presidente, nobres colegas, 

imprensa, e assistência, levo meus votos de Pesar a família Krupinski, assim como meu amigo Mauro 

Riva, perdeu o filho, o meu abraço, Projetos de Lei não vou comentar, Indicações, acho importante nós 

se espelhar nos Municípios vizinho, mas temos que se espelhar no nosso também, pois quando 

assumimos, não tinha um palmo de asfalto e agora vai ficar 95% da nossa cidade asfaltada, claro temos 

que recuperar as lixeiras, mas temos muito que se orgulhar do nosso Município, a recuperação da 

estrada da São Valentim, sou conhecedor, acho que tem que ser recuperada sim, mas temos que dar 

preferência aos moradores do nosso Município, aqueles que entregam leite e que produzem, famílias 

que vem passear, passar os fins de semana na Chácara deles, é um trabalho complicado, de dias, não de 

uma hora ou duas, pedido de informação, sou favorável, mas vou parabenizar a administração por esse 

ato de anistiar as dividas de quem estava atrasado a anos, com certeza não conseguiam pagar, parabéns 

a administração, parabenizei a administração por todos esses dias de chuva, não precisar puxar um 

Caminhão de leite, não precisar puxar um Ônibus, nada, então é sinal que o Município esta andando 

em linha reta, a administração esta fazendo o dever, sei que as chuvas estragaram bastante as estradas, 

mas passo a passo serão recuperadas, quero dizer que o pessoal do Bom Retiro esta por ai, tem festa 

dia 19, estão vendendo ingresso, a vereadora Eliane depois vai falar de uma casa, eu também, tem uma 

pessoa na Linha Batinga, uma senhora deficiente, dois filhos, um é deficiente também, a casa dela esta 

caindo, tenho a foto aqui, tenho uma lista, já consegui arrecadar uns três mil, vou fazer a arrecadação e 

oque faltar, vou inteirar do meu bolso e vou fazer a casa para essa senhora, que temos que atacar o 

problema antes de acontecer, obrigado”. Concedeu a palavra a senhora vereadora ELIANE CIVA: 

“Cumprimento o Senhor Presidente, nobres colegas, imprensa, e assistência, quero falar dessas pessoas 

que precisam, já falei que é melhor ajudar, do que ser ajudado, são pessoas humildes que precisam e 

n[ós políticos devemos ajudar, a politica serve para ajudar as pessoas e a tal politica envolve muitas 

coisas, antes de me candidatar eu só ia na Prefeitura para regularizar o modelo e politica teria que ser 

matéria escolar, politica não é olhar partido e sim olhar as pessoas, todos nós precisamos de pessoas 

que ajudem o nosso povo e muitas pessoas precisam, o politico tem deveres e a população tem direitos 



de vir e cobrar de nós e se o Poder Público não tem como ajudar, nós vamos fazer uma coleta e ajudar, 

então eu pesso união, não importa, partido, cor ou idade, nós temos que resolver o problema, 

obrigado”. Concedeu a palavra ao senhor vereador LAURINDO BILINI: “Cumprimento novamente a 

todos, eu penso que nós temos que afiar a foice hoje, se vamos roçar amanhã, todos os políticos que 

passaram foram importantes, mas as estradas não estão boas, as criticas tem que ser construtivas, quero 

agradecer o Poder Executivo, fui agraciado com um serviço esses dias, muitas coisas quando a gente 

pede, é pedido da sociedade e quando temos que passar informações, temos que passar informação 

real, não sei qual o partido do Prefeito de Chapada, de Nova Boa Vista, tem calçamento nas saídas 

para as comunidades, 15 km, 8n km de calçamento, quanto a amiga Nicéia faço as minhas palavras as 

palavras da Eliane, eu faço questão de ajudar, eu fui visitar famílias, nós temos que nos ajudar, para 

podermos dizer, passei pela casa e se não fiz muito, mas ajudei e eu quero ajudar, por que sei oque é as 

necessidades para um pai, uma mãe para abrigar os filhos, parabéns por escolherem Rio dos Índios, 

para residir, obrigado”. Comunicou que foi nomeada a vereadora Naura B. Fontana para ocupar o 

cargo de procuradora da Mulher aqui da casa e a vereadora Geneci de Oliveira como suplente e 

concedeu a palavra a vereadora NAURA B. FONTANA: “Quero então colocar para todas as mulheres 

que a gente aprovou um Projeto, para dar assistência as famílias, principalmente as mulheres, então 

toda a terça-feira pela parte da manhã estarei dando expediente na Câmara, se alguém precisar, 

obrigado”. Comunicou também que encontra-se na Câmara o Parecer prévio do Tribunal de Contas, 

relativo ao exercício do executivo de 2018, também comunicou que no dia 28, às 09:30, terá audiência 

pública sobre a ligação asfáltica de Rio dos Índios até Alpestre, na próxima terça estaremos buscando 

as autoridades da região e após será levado o Projeto até o DAER. Convidou todos para a próxima 

sessão ordinária dia 21 de junho 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. 

 


