
ATA Nº22/2022  

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022. 

Aos 08.11.2022 (oito dias do mês de novembro 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; GENECI DE OLIVEIRA; JAQUES DE COL; JULIANO 
MALACARNE; LAURINDO BILINI; NAURA B. FONTANA; NELI BAPTISTELLA 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 Nº49/2022: “Leva votos de Profundo Pesar, pelo falecimento de ANGELO 

AGOSTINI, ocorrido no dia 04 de novembro de 2022, registrando-se nos anais desta casa”. Câmara 

Municipal de Vereadores. REQUERIMENTO Nº50/2022: “Leva votos de Profundo Pesar, pelo 

falecimento de SALVADOR RAMOS, ocorrido no dia 04 de novembro de 2022, registrando-se nos 

anais desta casa”. Câmara Municipal de Vereadores. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 

Nº051/2022: “Institui o Código Sanitário no Município de Rio dos Índios, revoga a Lei Complementar 

310/1998, e dá outras providências”. Flávio Golin-Prefeito Municipal. PROJETO DE LEI 

MUNICIPAL Nº054/2022: “Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 

2023e dá outras providências”. Flavio Golin – Prefeito Municipal. PROJETO DE LEI Nº058/2022: 

“Cria emprego público destinado a atender ao Programa de Agente de Combate às Endemias e dá 

outras providências”. Flavio Golin – Prefeito Municipal. INDICAÇÃO Nº051/2022: “Que o Poder 

Executivo Municipal adquira um Espalhador de Adubos Orgânicos”. Ver. Laurindo Bilini - Bancada 

PT. INDICAÇÃO Nº052/2022: “Recuperação da estrada de Posse dos Linhares até Santa Izabel”. 

Ver. Valdomiro Lemes - Bancada PDT. INDICAÇÃO Nº053/2022: “Construção de Bueiro e 

Cascalhamento do acesso à propriedade de Josemar Riva, Encruzilhada Bela Vista”. Ver. Valdomiro 

Lemes - Bancada PDT. INDICAÇÃO Nº054/2022: “Recuperação da estrada de Santa Izabel, Linha 

Fontana, Batinga baixa, Linha Majolo, Coxilha Bonita até Posse dos Linhares”. Verª. Neli Baptistella - 

Bancada PP. INDICAÇÃO Nº055/2022: “Que seja construído ou disponibilizados um Barracão, para 

guardar lixos(móveis e utensílios), jogados fora ou abandonados pela população”. Verª. Neli 

Baptistella - Bancada PP. INDICAÇÃO Nº056/2022: “Que o Poder Executivo Municipal, institua o 

Piso Nacional aos Técnicos em Enfermagem do nosso Município”. Ver. Jaques de Col - Bancada PDT. 

INDICAÇÃO Nº057/2022: “Indica ao Poder Executivo Municipal, aumento orçamentário na LDO, 

para custeios aos universitários do nosso Município”. Ver. Jaques de Col - Bancada PDT. Concedeu a 

palavra a senhora vereadora NAURA BAPTISTELLA: “Cumprimento o Senhor Presidente, nobres 

colegas, imprensa, e assistência, sobre a ordem do dia, meu abraço as famílias enlutadas, os Projetos 

de Lei a gente já discutiu, as pessoas nos cobram o Código Sanitário, aqui não entra oque as pessoas 

nos cobram, sobre a criação de animais, futuramente vai vir Projeto nesse sentido,, demais Projetos sou 

favorável, indicações sou favorável a todas, principalmente recuperação de estradas, temos muitas 

estradas precisando e a gente espera que na medida do possível todas sejam atendidas, na Indicação da 

minha irmã, do barracão, também já tinha pensado nisso e que seja agilizado pelo Poder Executivo, 

quem sabe uma trituradora, indicação do colega Jaques também, sou favorável que o executivo 

implante o Piso logo, já esta aprovado em Lei, obrigada”. Concedeu a palavra ao senhor vereador 

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

quero dar as boas vindas ao colega Juliano, que retorna a essa casa, quero levar meus votos de Pesar as 

famílias enlutadas, que Deus de um bom lugar a essas pessoas, Projetos de Lei, já tomamos a decisão 

somos favorável, quanto a minha indicação, é um pedido de grande parte da população, principalmente 

quem trabalha com a Bacia Leiteira, que esses dejetos sejam levados para a lavoura como fertilizantes,  



 

 

 

quanto as demais indicações, eu quase parei de trazer indicações de estrada, teria que o secretario 

acompanhar, esta um caos as estradas, tem lugares que esta critico, quanto as indicações do vereador 

Jaques sou favorável, obrigado”. Concedeu a palavra a senhor vereador JAQUES DE COL: 

“Cumprimento o Senhor Presidente, nobres colegas, imprensa, e assistência, temos hoje três Projetos 

de Lei, que estão nessa casa a vários dias para analise dos vereadores para serem votados com clareza, 

o 58 chegou em cima do laço, o 51 vem de encontro ao Código sanitário, temos Leis que obrigam o 

gestor a colocar em pratica algumas coisas, os restaurante, Super Mercados, comércios em geral, tem 

bastante tópicos que a Lei exige, Projeto das diretrizes orçamentarias, vem de encontro a indicação que 

eu fiz, de ajuda aos universitários, temos o transporte, mas temos outros convênios que podem ser 

feitos, a outra minha indicação, o Piso Nacional, no nosso Município são dois técnicos em enfermagem 

e como falei não vai causar grande impacto, Projeto que cria Agente de combate a Epidemias, sou 

favorável, mas gostaria que nós valorizasse o trabalho desses técnicos que prestam um excelente 

trabalho, obrigado”. Passou a votação da matéria: Requerimentos nº49 e 50/2022; deferidos de 

Pleno. Projetos de Lei nº 051, 054 e 058/2022; Aprovados por unanimidade.  Indicações nº051, 

052, 053, 054, 055, 056 e 057/2022; Deferidas de pleno. Ata nº 21/2022; Aprovada por unanimidade. 

Concedeu a palavra a senhora vereadora NELI BAPTISTELLA: “Cumprimento o Senhor Presidente, 

nobres colegas, imprensa, e assistência, quero falar um pouco sobre as minhas indicações, sobre as 

estradas, que sejam realizado os serviços, peço ao secretario que realize esses serviços, indicação 55, 

indico a construção de um barracão, que tenha suporte para armazenar móveis velhos, que sejam 

classificados, esse é um problema público e que sejam reciclados na forma da Lei, obrigada”. 

Concedeu a palavra a senhora vereadora GENECI DE OLIVEIRA: “Cumprimento o Senhor 

Presidente, nobres colegas, imprensa, e assistência, quero levar o meu abraço as duas famílias que 

perderam seus entes queridos, fui favorável aos Projetos de Lei todos importantes para o 

desenvolvimento, Indicações também, as estradas é um problema grave, choveu muito, mas agora é 

momento de trabalhar e dar uma resposta a população, que estão com muitos problemas as estradas, 

quero agradecer aos vereadores e aos servidores pelas doações para a Festa da batinga e convidar todos 

para se fazerem presentes, quero convidar para o dia 16, o prefeito Flavio vai estar lá apresentando o 

Projeto que vai transformar a quadra em ginásio Poliesportivo, todos estão no convite, obrigada”. 

Concedeu a palavra ao senhor vereador CLAUDIR PALUDO: “Cumprimento o Senhor Presidente, 

nobres colegas, imprensa, e assistência, quero levar meu abraço as famílias enlutadas, dar as boas 

vindas ao vereador Juliano que retorna a essa casa, fez um bom trabalho, também quero desejar 

sucesso ao Horácio, nossa equipe são pessoas honestas, sai um e entra outro sempre com muita 

honestidade e competência, sobre as indicações das estradas, a semana passada estive no Adilio 

Pastechaque e ficou um serviço de fundamento, quanto as estradas esse ano foi difícil de trabalhar e 

esses problemas de estrada sempre vai ter, sábado estavam trabalhando três horas da tarde e estão 

trabalhando a todo o vapor e estão de parabéns, obrigado”. Concedeu a palavra ao senhor vereador 

JAQUES DE COL: “Absteve-se”. Concedeu a palavra ao senhor vereador  LAURINDO BILINI: 

“Reintegro aos trabalhos, quero comentar que no passado coloquei uma indicação e não deu para repor 

agora, a questão das cisternas, temos que rever, pensar com carinho, pelas previsões vamos ter mais 

uma estiagem e isso é um pedido da população, quanto a questão da reunião da Batinga, ainda bem que 

não é o gabinete itinerante, por que aquele não deu em nada, até fui perguntado quando vai ser na 

nossa comunidade, não sei, vão marcar, mas que não tenha gastos, nós queremos é trabalho, desejar 

sucesso ao colega Horácio, quero agradecer a todos que votaram no Presidente Lula e que bom que 



 

 

 nosso Município é ordeiro e quero me colocar a disposição para se for preciso viajar a Brasilia, hoje 

nós somos os responsáveis pela politica do nosso Município, vamos buscar recursos e fazer o melhor 

para a nossa população, obrigado”. Concedeu a palavra ao senhor vereador JULIANO 

MALACARNE: “Cumprimento o Senhor Presidente, nobres colegas, imprensa, e assistência, quero 

levar votos de profundo Pesar as famílias enlutadas, Indicações favorável a todas, Projetos também, 

hoje estamos assumindo novamente como vereador, fiquei um ano e nove meses na secretaria, quero 

agradecer pela oportunidade, a secretaria de agricultura é de muitos desafios, abrange a agricultura e a 

água, muitas vezes a gente não consegue atender quando precisam, fiz o que pude, se deixei alguém 

descontente peço desculpas, foi por que não consegui, quero agradecer os funcionários, pessoas que 

trabalham bastante, quero dar os parabéns a vocês e pelo que fizeram ao Município, passamos por uma 

longa estiagem, dias difíceis, as vezes trabalhava até a noite e a questão da água é difícil, as vezes não 

se consegue atender a todos no mesmo tempo, então quero desejar sucesso ao colega Horácio, hoje 

assumimos de vereador e estaremos ai para ajudar a todos, obrigado”. A seguir o Presidente enviou 

votos de Profundo Pesar as famílias enlutadas, agradeceu os trabalhos do vereador Juliano na 

Secretaria de Agricultura, desejou ao novo secretario Horácio Vargas sucesso, convidou todos para a 

próxima sessão ordinária dia 22 de novembro de 2022, às 18:30 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. 

 


