
ATA Nº09/2022  

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 03 DE MAIO DE 2022. 

Aos 03.05.2022 (três dias do mês de maio 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; GENECI DE OLIVEIRA; HORÁCIO 

VARGAS; JAQUES DE COL; LAURINDO BILINI; NAURA BAPTISTELLA FONTANA 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 Nº26/2022: “Leva votos de PROFUNDO PESAR, pelo falecimento de 

LARSON MATEUS TISSIANI, ocorrido no dia 28 de abril de 2022, registrando-se, nos anais desta 

casa”. Câmara Municipal de Vereadores.  PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO MUNICIPAL 

Nº004/2022: “Cria a procuradoria da mulher no Âmbito do legislativo Municipal de Rio dos Índios”.  

Ver. Aldir Mulineth- Bancada PP. INDICAÇÃO Nº019/2022: “Limpeza do acostamento do asfalto de 

Rio dos Índios, até a ponte divisa com Nonoai”. Verª. Eliane Civa - Bancada PP. INDICAÇÃO 

Nº020/2022: “Que o Poder executivo Municipal, em contato com empresas, crie um programa de 

incentivo a instalação de Chiqueiros de suínos no Município”. Verª. Eliane Civa - Bancada PP. 

INDICAÇÃO Nº021/2022: “Drenagem de uma fonte de água na propriedade de Leoni Carvalho, em 

Linha São Sebastião”. Ver. Laurindo Bilini - Bancada PT. MOÇÃO Nº11/2022: “Moção de 

congratulações, pela passagem do dia das Mães”. Câmara Municipal de Vereadores. Concedeu a 

palavra a senhora vereadora ELIANE CIVA: “Cumprimento o Senhor Presidente, nobres colegas, 

imprensa, e assistência, sobre o requerimento de Pesar, muito triste, rapaz novo, cheio de saúde, mas 

todos temos a nossa hora, sobre o Projeto, sou favorável tudo oque abrange as mulheres, de bom, sobre 

a limpeza é um pedido da Neli, futura vereadora, eu coloquei por ela, vai ter muitos romeiros e é 

importante a limpeza, sobre os chiqueirões, temos anos difíceis, e é importante uma renda a mais para 

os pequenos agricultores e para nós manter os jovens no interior, fica meu pedido e vamos lutar, tem 

empresas que querem se instalar, mas tem que ter o incentivo nas terraplanagens e estradas 

ensaibradas, drenagem de fonte de água é de grande valia, esse ano, devido a seca, foi muito 

importante, Moção do dia das mães, se não existisse mulher não existiria mãe e toda a população, mãe 

é o esteio da casa, o porto seguro, então fica meu Feliz dia das mães, obrigado”. Concedeu a palavra ao 

senhor vereador LAURINDO BILINI: “Cumprimento o Senhor Presidente, nobres colegas, imprensa, 

e assistência, Requerimento de Pesar, eu acho que Deus tem o propósito na vida de cada um e quero 

levar meus votos de Profundo pesar a família, Projeto de Lei, gostaria de me associar e que isso saia do 

papel, que esta mais que na hora da mulher ter mais espaço na sociedade, sobre a limpeza do 

acostamento, bem colocada, muita gente já estão fazendo caminhada e realmente é estreito, não tem 

acostamento e é necessário essa limpeza, quanto ao pedido da colega Eliane para as pocilgas, já tentei 

agendar, já procurei empresa e ficamos de agendar, para nós ir até a empresa, já procurei uma empresa 

de Seberi, onde o dono serviu comigo, eles tinham interesse mas trabalham num raio de 60 km, pela 

logística, então encarece muito se for mais longe, quanto a minha indicação drenagem, foi feito, mas a 

pedra não era de qualidade e a água não ficou boa, quanto a Moção, quero dizer que ao chegar em 

casa, quem tem sua mãe, deem um abraço nela, infelizmente não tenho mais, mas desejo a todas as 

mães, muitas felicidades, obrigado”. Concedeu a palavra a senhora vereadora GENECI DE 

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

meu abraço a Noila, por perder um filho, eu não passei por isso, mas sei que é muito doloroso, sobre o 

Projeto de Lei, sou a favor de tudo oque vbier para ajudar as mulheres, por que não é só as mulheres, é 

a família, indicação de limpeza, sou favorável, para se ter mais segurança, sobre os Chiqueirões de 



suínos, sou favorável a tudo oque gerar emprego e renda, drenagem da fonte de água sabemos que é 

um problema do Município, temos essa e outras fontes para serem drenadas, obrigada”.  Concedeu a 

palavra ao senhor vereador JAQUES DE COL: “Absteve-se”. Passou a votação da matéria: Projeto 

de Lei do legislativo nº004/2022 e Moção nº11/2022. Aprovados por unanimidade. Requerimento 

nº 26/2022; e Indicações nº19, 20 e 21/2022; Deferidos de pleno. Ata nº08/2022; Aprovada por 

unanimidade. Concedeu a palavra a senhora vereadora NAURA B. FONTANA: “Cumprimento o 

Senhor Presidente, nobres colegas, imprensa, e assistência, quero levar meus pesar a família Tissiani, 

muito doloroso perder um filho, sobre o Projeto de Lei, acredito que vai vir a somar, indicações dos 

colegas sou favorável a todas, indicações do dia das mães, uma das datas mais comemoradas, parabéns 

a todas as mães e dar os parabéns a todos os trabalhadores, todos nós, pela passagem do dia primeiro 

de maio, então quero mais uma vez levar meu abraço e parabenizar todas as mães, obrigada”. 

Concedeu a palavra a senhora vereadora GENECI DE OLIVEIRA: “Reintegro os cumprimentos a 

todos, quero usar  esse espaço para enviar meu abraço a todas as mães, mães de sangue, de criação, de 

adoção, as avós que cuidam seus netos, madrinhas que auxiliam as mães, feliz dia das mães para todas 

sem exceção, feliz dia das mães, obrigada”. Concedeu a palavra ao senhor vereador LAURINDO 

BILINI: “Reintegro os cumprimentos a todos, quero parabenizar a todos os trabalhadores, pela 

passagem do dia do trabalho e que todos sejam respeitados em suas categorias, quero fazer um convite 

para uma festa na nossa comunidade nesse domingo, quero convidar a todos para festejar conosco, 

convide sua mãe, sogra, madrinha e vamos comemorar juntos, quero levar meu apreço a todas as mães 

do Município, hoje a tarde é meu dia de dar expediente na casa e quem precisar me procure, 

independente de cor partidária, eu sou um defensor das boas causas, tem muitas irregularidades nos 

Ônibus de transporte escolar, que transportam nossos bens maiores, nossas crianças, obrigado”. 

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

nobres colegas, imprensa, e assistência, quero levar meus votos de Pesar a toda a família Tissiani, pela 

perda do rapaz, quero desejar feliz dia das mulheres as vereadoras, funcionárias e todas as mães, dar os 

parabéns a todos os trabalhadores, mas aqueles que trabalham mesmo, que pegam no pesado, a semana 

passada tive conversando e chegamos a conclusão que nosso povo esta muito mal acostumado, falando 

mal de todo mundo, não tem mais oque pedir, oque pediu foi dado, agora esta bravo, não tem 

explicação, escutei a secretaria da saúde fazendo mutirão para limpar os terrenos, isso é uma vergonha 

cada um tem que limpar seu terreno, ver se tem água empossada, não precisa a saúde ter que ir lá, 

vamos colocar o pingo em cima do i, cada um tem que fazer a sua parte, obrigado”. Assumiu a direção 

dos trabalhos a vereadora Geneci Oliveira, que concedeu a palavra ao senhor vereador ALDIR 

MULINETH: “Cumprimento o Senhor Presidente, nobres colegas, imprensa, e assistência, com 

tristeza que temos mais uma perca no nosso Município e meus sentimentos a família Tissiani, sobre o 

Projeto quer encaminhei, nós recebemos da procuradora da mulher do estado, para dar apoio a 

procuradoria do estado e tem o objetivo zelar pela participação mais efetiva das mulheres e vai se 

tornar efetiva aqui no Município, o mandato será vigente como o do Presidente da casa, na ausência de 

uma mulher vereadora, poderá ser nomeada uma trabalhadora aqui da casa, indicação da vereadora 

Eliane, se permite, podemos criar agora a comissão, pode ser a senhora a presidente, vereador 

Laurindo quem sabe faz parte da Comissão, mais algum vereador que queira fazer parte, muito bem a 

respeito da indicação da limpeza no acostamento do asfalto, muito bem colocada nesse momento de 

romeiros e quem sabe a instalação de placas de romeiros, para os condutores terem cuidado especial, 

indicação da drenagem da fonte, é um projeto de campanha de reestabelecer as fontes e deve ser 

reparada, Moção de congratulações de passagem ao dia das mães, parabéns a todas as mães, levar a 

minha mãe, minha esposa, minha filha, minhas madrinhas, minhas tias que ajudaram a me criar e a 

todas as mães o meu abraço por essa dadiva de ser mãe, que Deus abençoe todas, obrigado”. 



Reassumiu a Presidência o vereador Aldir Mulineth, que comunicou que hoje é o dia da liberdade de 

imprensa e assim parabenizou todos os repórteres e jornalistas que levam a informação correta, 

concedeu a palavra por alguns instantes ao jornalista Cristiano Pinto, que reporta os trabalhos da casa, 

convidou todos para a próxima sessão ordinária dia 17 de maio 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. 

 


