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                      ATA Nº03/2021  

                      SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2021. 

Aos 09.02.2021 (nove dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte um), as 18h00min (dezoito horas), 

realizou-se sessão da Câmara. O Presidente Vereador Claudir Paludo, cumprimentou a todos e convocou o 

Secretário para fazer a chamada dos Senhores Vereadores: ALDIR ANTONIO MULINETH; 

CLAUDIR PALUDO; GENECI OLIVEIRA; HORÁCIO VARGAS; JAQUES DE COL; 
LAURINDO BILINI; NAURA BAPTISTELLA FONTANA e VALDOMIRO LEMES. Vereador 

Paulo Vergueiro chegou no decorrer da sessão e foi empossado. Havendo quórum e invocando a proteção 

de Deus, declarou abertos os trabalhos da presente sessão. Após a leitura de um trecho da Bíblia. 

Convocou o secretario a efetuar a leitura do expediente: REQUERIMENTO Nº05/2021: “Requer ao 

Poder Executivo Municipal, reparos na rede de água de Saltinho Bela Vista, situada na propriedade de Elio 

de Col”. Ver. Jaques de Col – Bancada PDT. REQUERIMENTO Nº06/2021: “Leva votos de Profundo 

Pesar, pelo falecimento de EVA SOLANGE ZAMARQUI LEMES, ocorrido no dia 06 de fevereiro de 

2021, registrando-se nos anais desta casa”. Câmara Municipal de Vereadores. REQUERIMENTO 

Nº07/2021: “Leva votos de Profundo Pesar, pelo falecimento de DARCI MARIANO DOS SANTOS, 

ocorrido no dia 07 de fevereiro de 2021, registrando-se nos anais desta casa”. Câmara Municipal de 

Vereadores. PROJETO DE LEI Nº004/2021: “Autoriza a contratação em caráter emergencial, por 

necessidade temporária de excepcional interesse público, de recursos humanos para secretarias municipais, 

e dá outras providências”. Flavio Golin- Prefeito Municipal. INDICAÇÃO Nº013/2021: “Recuperação e 

alargamento do trecho de estrada de Sebastião Luca até São Sebastião”. Ver. Laurindo Bilini – Bancada do 

PT. INDICAÇÃO Nº014/2021: “Contratação de um(a) fisioterapeuta, para atendimento junto ao Posto de 

Saúde”. Verª. Naura Baptistella Fontana – Bancado do PT. MOÇÃO Nº03/2021: “Moção de repúdio a 

empresa Rio Grande Energia – RGE, em razão da má prestação de serviços à comunidade de Rio dos 

Índios”. Verª. Naura Baptistella Fontana – Bancado do PT. PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº02/2021: 

“Solicitando ao Poder Público, informações quanto ao valor recebido pelo Município de Rio dos Índios, 

por meio do recurso federal destinado ao combate à pandemia”. Ver. Laurindo Bilini – Bancada do PT.  

Concedeu a palavra ao senhor Vereador HORÁCIO VARGAS: “Absteve-se”. Concedeu a palavra a 

senhora vereadora NAURA BAPTISTELLA FONTANA: “Cumprimento o Sr. Presidente, nobres 

colegas, imprensa e os presentes, sobra a ordem do dia, quero dizer que sou favorável a todos e quero 

ressalvar as minhas indicações, sobre o pedido de contratação de uma fisioterapeuta, o posto encontra-se 

sem ninguém para o trabalho, a fisioterapeuta efetiva, esta licenciada e a gente percebe que é necessário, a 

mais de 6 meses que esta sem atendimento e a demanda de pessoas que necessitam de atendimento é 

grande, inclusive a demanda é para mais de um profissional, sobre a Moção, o Cleber esqueceu de por, é 

juntamente com o vereadores Laurindo e Valdomiro, esta causando alguns transtornos devido as quedas de 

energia, tanto na cidade como no interior, principalmente quem trabalha com a Bacia leiteira, 

ordenhadeira, resfriadores, então tem causado grandes perdas, diante disso, esperamos que a RGE tome as 

providências, não é de hoje que esta acontecendo, pesso a aprovação, a fim de levar ao conhecimento da 

empresa, a indignação do povo de Rio dos Índios”. Concedeu a palavra ao senhor vereador LAURINDO 

BILINI: “Cumprimento o senhor Presidente, nobres colegas, imprensa, plenária que nos assiste, hoje uma 

sessão histórica, pela primeira vez temos um indígena como vereador, nosso colega Paulo Vergueiro, 

desejo que venha a desempenhar um bom trabalho, requerimento do colega Jaques, sou favorável, água é 

um bem maior, muito necessário, quanto aos Pesar, não foi perdido simplesmente uma pessoa, mas uma 

pessoa meiga e muito boa, seu Darci, também muito querido, mas são as fatalidades, Projeto de Lei, 

estivemos reunidos em reunião e os vereadores entenderam as necessidade, sou favorável, desde que não 

se estenda por muito tempo, alargamento da estrada, é um trecho pequeno, esta causando dificuldades para 

as ceifas passarem, indicação da professora Naura, acho que nós tinha que associar em nome de todos os 

colegas, todos são usuários e ninguém sobrevive sem energia, para os colonos, os prejuízos são maiores e 

as quedas estão acontecendo com frequência, Pedido que fiz, quero em seu nome Presidente, leve ao 
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Prefeito, é a sociedade que nos cobra, temos que dar uma explicação com ética, de quanto veio na 

pandemia, obrigado”. Após prestar juramento, foi empossado o vereador Paulo Vergueiro. Concedeu a 

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

imprensa, assistência, especialmente o senhor Paulo vergueiro, a comunidade indígena esta de parabéns, 

seja bem vindo, requerimento desse vereador, recuperação de rede de água no Saltinho, esta precisando de 

reparos, água é saúde, vida e acredito que esse requerimento seja atendido, requerimentos de Pesar, não 

gostaríamos que viesse a essa casa, pessoas queridas, quero levar aos familiares, os meus pesares, Projeto 

de Lei, atendentes para as repartições, quero pedir ao meu colega de bancada, que seja favorável, acredito 

que o meio de escolha de contratação seja digno, pela ordem das pessoas que estão na espera do concurso, 

indicações, sou favorável, moção sou favorável, peço licença para me associar e que a RGE faça o que é de 

dever, favorável ao Pedido de Informação, fomos eleitos para fiscalizar e que o mais breve possível, 

chegue a essa casa a informação, obrigado”. Concedeu a palavra a senhora vereadora GENECI 

OLIVEIRA: “Cumprimento o senhor Presidente, nobres colegas, imprensa e os que nos acompanham, 

sobre a matéria, sou favorável, requerimento de pesar, o que dizer, que a dor vai passar, não passa, com o 

tempo aprendemos conviver com ela, temos que viver hoje, por que amanha não se sabe, sobre os recursos 

recebidos, pelo que sei, vai haver uma audiência pública para prestação de contas, também quero dar as 

boas vindas ao vereador Paulo Vergueiro, que o senhor tenha boa sorte, faça um bom mandato e pode 

contar sempre com essa vereadora e acredito que os demais também, obrigada”. Passou a votação da 

matéria: Projeto de Lei nº004/2021; Requerimento nº05/2021; Moção nº03/2021 e Pedido de 

Informação nº 02/2021; Aprovados por unanimidade. Indicações nº013 e 014/2021 e requerimentos 

nº06 e 07/2021; deferidas de pleno. Concedeu a palavra ao senhor vereador JAQUES DE COL: 

“Reintegro os cumprimentos a todos, agora podemos fazer algumas considerações, fora da ordem do dia, 

então deixar as boas vindas ao Paulo Vergueiro e dizer que o povo indígena esta bem representado, temos 

uma grande incidência de COVID, esta preocupante, em Nonoai super lotação do hospital, então reforçar 

os cuidados dessa pandemia, a vacina esta chegando devagar, sobre a educação, temos que nos adequar a 

nossa realidade, temos um numero favorável para adequar dentro da sala de aula, então vamos nos 

conscientizar e fazer o distanciamento, obrigado”. Concedeu a palavra ao senhor vereador ALDIR 

MULINETH: “Cumprimento o senhor Presidente, nobres colegas, imprensa e os que nos acompanham, 

em relação ao Requerimento do colega Jaques, sou sabedor das necessidades de melhorias, tem meu apoio 

para que seja sanado o problema, quero levar meus votos de pesar as famílias enlutadas, o Projeto de Lei, 

fui favorável por entender a necessidade e por entender a maneira como irão ser contratadas, não é possível 

a nomeação e nada mais justo usar o critério das pessoas que estão na banca, indicações, sou favorável a 

todas, Moção da colega vereadora, 2019 também fiz uma Moção de repudio e pouco se viu de melhora, 

então me associo e tem todo o meu apoio, sobre o pedido de Informação, acredito que há lisura total no 

processo e sou favorável, por fim, quero dar os parabéns e desejar sucesso ao senhor Paulo Vergueiro, me 

coloco a disposição do povo indígena, oque precisarem desse vereador, estarei a disposição, no mandato 

passado já viemos reivindicando bastante coisas , principalmente para  FOTY, em relação as aulas, a 

posição do conselho, que faço parte, é de retorno as aulas, por termos capacidade, espaços de ter segurança 

e no decorrer vamos estar atentos e se precisar reavaliamos, obrigado”.  Concedeu a palavra ao senhor 

vereador LAURINDO BILINI: “Reintegro os cumprimentos a todos, comunidade indígena, representada 

hoje pelo senhor Paulo Vergueiro, indicação da colega Naura, de contratação de uma fisioterapeuta, somos 

muito cobrados ai fora e que seja contratado, quanto a Moção, os senhores sabem quando se privatiza uma 

empresa, ela passa a pensar em lucros, os senhores lembram, quando era a CEE, com trocadinhos se 

pagava a conta e era bem servido e hoje os senhores sabem oque estou falando, isso é coisa da direita, a 

esquerda nunca privatizou nada, quanto ao pedido de informação, que bom colegas que relataram que vai 

ser clareado, obrigado”. Concedeu a palavra ao senhor vereador HORÁCIO VARGAS: “Cumprimento o 

Sr. Presidente, nobres colegas, imprensa, público presente, hoje temos uma sessão especial, fiz o pedido 

para a população vir assistir e com a chegada do seu Paulinho, aumentou a assistência, quero dizer que nas 
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veias desse caboclo corre um pouco de sangue indígena, quero desejar um bom trabalho ao senhor e oque 

precisar, estou a disposição para ajudar o seu povo, quanto aos requerimentos, o seu Darci foi meu colega 

de aula, quero deixar um abraço as famílias, a filha do seu Sebastião também, que Deus os conforte, 

Projeto fui favorável, acho necessário, as aulas vão começar, as indicações também quero me associar e 

temos que trabalhar em conjunto, hoje é mais um dia e amanha não sabemos oque pode acontecer, 

obrigado”. Concedeu a palavra ao senhor vereador PAULO VERGUEIRO: “Cumprimento o senhor 

Presidente, nobres colegas, imprensa e os que nos acompanham, hoje é uma surpresa para o Município e 

nós estamos aqui para nos ajudar, não importa a cor e onde precisar fazer um Projeto, contem comigo que 

sou companheiro, quero agradecer a minha família que me ajudaram dia e noite, para eu poder estar aqui e 

para mim é um prazer com todo o tempo de Município e agora um índio se interessou de trabalhar pela 

comunidade e eu sempre me interessei e tenho certeza que alguma coisa vou fazer, conheço os caminhos, 

porta a porta, onde podemos buscar projetos, quero agradecer a todos, obrigado”. Assumiu a direção dos 

trabalhos o Vice Presidente Aldir Mulineth, concedeu a palavra ao senhor vereador CLAUDIR 

PALUDO: “Cumprimento o senhor Presidente, nobres colegas, imprensa e os que nos acompanham, 

quero dizer que nossa Câmara esta de parabéns, pela primeira vez se elegeu duas mulheres vereadoras e 

estão de parabéns pelo trabalho, o papel de vereador é esse mesmo, indicar, pedir informações, mas hoje 

estamos recebendo o primeiro índio de vereador, o Município esta de parabéns e estaremos sempre de 

portas abertas para atender o povo indígena, é uma satisfação der um indígena de vereador, seja bem 

vindo, obrigado”. Colocou a ata nº 02/2021 em votação, aprovada por unanimidade. Convidou todos para a 

próxima sessão ordinária dia 23 de fevereiro de 2021, às 18:00 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. 


