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                      ATA Nº01/2021  

                      SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 12 DE JANEIRO DE 2021. 

Aos 12.01.2021 (doze dias do mês de janeiro 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; JULIANO 

MALACARNE; LAURINDO BILINI; NAURA BAPTISTELLA FONTANA e VALDOMIRO 

LEMES. Havendo quórum e invocando a proteção de Deus, declarou abertos os trabalhos da presente 

sessão. Colocou a ata nº26/2020 em discussão e posterior votação, aprovada por unanimidade. Convocou o 

secretario a efetuar a leitura do expediente: REQUERIMENTO Nº01/2021: “Leva votos de “Profundo 

Pesar”, pelo falecimento de JAIR DE JESUS PORTO, ocorrido no dia 04 de janeiro de 2021, 

registrando-se nos anais desta casa”. Câmara Municipal de Vereadores. REQUERIMENTO Nº02/2021: 

“Leva votos de “Profundo Pesar”, pelo falecimento de CATARINA FORTES, ocorrido no dia 05 de 

janeiro de 2021, registrando-se nos anais desta casa”. Câmara Municipal de Vereadores. PROJETO DE 

LEI Nº001/2021: “Autoriza a contratação em caráter emergencial por necessidade temporária de 

excepcional interesse público, de recursos humanos para a secretaria Municipal de Saúde, visando o 

enfrentamento da pandemia da COVID-19 e dá outras providências”.  Flavio Golin- Prefeito Municipal. 

PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO MUNICIPAL Nº001/2021: “Estabelece turno único no âmbito 

do legislativo Municipal”. Mesa Diretora. INDICAÇÃO Nº001/2021: “Que seja tomado providências a 

respeito das bocas de lobo, que encontram-se abertas na nossa cidade”. Ver. Laurindo Bilini – Bancada do 

PT. INDICAÇÃO Nº002/2021: “Recuperação das estradas de Linha Fátima ao Bom retiro e da 

propriedade de Francisco dos Santos até a propriedade do Montagna”. Ver. Laurindo Bilini – Bancada do 

PT. INDICAÇÃO Nº003/2021: “Recuperação da estrada de Posse dos Linhares, Linha Sbarain, até Linha 

Uru”. Ver. Valdomiro Lemes – Bancada do PDT. INDICAÇÃO Nº004/2021: “Que seja criado um ponto 

de táxi, na comunidade de Linha Batinga”. Ver. Claudir Paludo- Bancada PP. INDICAÇÃO Nº005/2021: 

“Que seja realizado uma revisão completa da rede de água de Linha batinga e Linha São Valentim”. Ver. 

Claudir Paludo- Bancada do PP. INDICAÇÃO Nº006/2021: “Recuperação da estrada de Rio dos Índios 

ao Porto Caxambu e estradas vizinhas de Bom Retiro, Porto Caxambu, Barra da Foice e Cerro Azul”. Ver. 

Juliano Malacarne- Bancada do PP. INDICAÇÃO Nº007/2021: “Construção de um Bueiro, no acesso a 

propriedade de Ivone da Silva”. Ver. Juliano Malacarne- Bancada do PP. PEDIDO DE INFORMAÇÃO 

Nº01/2021: “Solicitando ao Poder Público, informações a respeito das obras de pavimentação asfáltica no 

perímetro urbano da cidade de Rio dos Índios, por que estão paralisadas desde o ano passado”. Verª. Naura 

Baptistella – Bancada do PT. MOÇÃO Nº01/2021: “Moção de protesto em face da ausência de pagamento 

do seguro defeso aos pescadores artesanais de Rio dos Índios”. Vers. Jaques de Col, Valdomiro Lemes e 

Claudir Paludo. Concedeu a palavra ao senhor Vereador JAQUES DE COL: “Cumprimento o Sr. 

Presidente, nobres colegas, assessor jurídico, infelizmente começamos os trabalhos da casa, com 

Requerimentos de Pesar, pedir a Deus que console as famílias, projeto de Lei que pede contratação, oque 

nos diz o tribunal de Contas, que ela deve ser feita com chamada pública e processo seletivo, mas esses 

casos pedem urgência, então deixo o meu aval para aprovação, por esse momento delicado da pandemia, 

quanto ao Projeto do legislativo, também sou favorável, indicações sou favorável a todas, nós somos a voz 

da comunidade em um todo geral e que essas indicações sejam atendidas, Moção de protesto, para que o 

INSS pague o auxilio defeso aos nossos pescadores, eles me procuraram e aqui esta a Moção, pedido de 

informação, também sou favorável, obrigado”. Concedeu a palavra a senhora vereadora NAURA 

BAPTISTELLA FONTANA: “Cumprimento o Sr. Presidente, nobres colegas, assessor jurídico, sobre os 

requerimentos, sou favorável, projeto de lei, sou favorável, desde que, quando passar a pandemia, seja 

realizado um processo seletivo, Projeto de Lei do legislativo, para turno único também sou favorável, 

indicações sou favorável a todas, Moção de protestos também sou favorável, quanto ao Pedido de 

Informações de pavimentação asfáltica, feito por minha autoria, quero fazer uma breve ressalva, como foi 
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encaminhado o pedido no dia 08, sexta feira, no dia de hoje foi respondido parcialmente de modo 

espontâneo pelo Executivo, pelo perfil  do face Bock, informou que as obras serão retomadas, contudo 

quero expor, que o referido pedido é de total interesse público, a informação requerida se justifica no 

principio fundamental, inserido no artigo V, inciso 23, da Constituição federal, que todos tem o direito de 

receber informações de órgão públicos, informações de interesse particular, ou interesse coletivo e esse 

assunto é de interesse popular e por isso foi feito esse pedido, vale destacar que o investimento do 

Município, foi orçado em aproximadamente um milhão duzentos e oitenta e cinco mil, dinheiro esse, que 

sai do bolso de cada cidadão, que hoje reclamam da demora e os transtornos, como poeiras, boca de lobos 

abertas que inclusive impede o estacionamento de veículos e essa obra já era para ser concluída, a empresa 

vencedora do processo licitatório, foi a Traçado construções e serviços Ltda., e assinou o contrato em 29 

de junho de 2020, as obras deram inicio em 02 de julho e teria o prazo de execução de noventa dias, desde 

então se passaram quase sete meses e as obras inacabadas e paralisadas, por tanto acho justo a reclamação 

dos moradores de nossa cidade e a informação que solicitamos é o mínimo que o nosso povo merece, as 

obras foram iniciadas na administração anterior e atual administração esta iniciando os trabalhos, contudo 

o pedido é para que nós vereadores e a comunidade de Rio dos Índios que nós representamos, possam estar 

cientes de nossos prazos estipulados e assim acompanhar i cumprimento e o andamento das obras, assim 

peço aos colegas que aceitem esse pedido de informação que é de total interesse dos moradores de Rio dos 

Índios, temos que especialmente os da cidade, obrigada”. Concedeu a palavra ao senhor vereador 

LAURINDO BILINI: “Cumprimento o senhor Presidente, nobres colegas, assessor jurídico, pessoal que 

nos acompanha pelo face bock, nossa primeira sessão, lamentavelmente iniciamos com dois requerimentos 

de pesar, a essas famílias meus sinceros pesar, quanto ao projeto de Lei, sou favorável, devido o momento 

que estamos vivendo, a saúde não pode parar, desde que seja por prazo determinado e passando a 

pandemia, que seja feito um processo seletivo r que oportunize a todos e que venham disputar na caneta e 

não contratação por promessa, quanto a estrada indicada por esse vereador, essas estradas estão em 

precárias condições, indicação do colega Valdomiro, sou favorável, indicação do colega presidente, 

revisão da rede de água da Batinga e São Valentim, sou favorável, sou conhecedor da situação, ponto de 

táxi, isso é uma demanda do nosso Município e a gente vê as vezes carro público andando ociosamente e a 

gente vê muitas pessoas não tendo carro para sair, então que se crie pontos de táxi, mas o melhor, seria 

demanda do Poder Público trazer os nonos receber, fazer o mercado e voltar, muito bem colocado seu 

Paludo, quanto ao pedido da professora Naura é mais ou menos baseado no meu trabalho, tenho visto as 

ruas em precárias condições e isso que seja tomado as providências, esperamos que voltem as aulas e a 

gente tem  visto bocas de lobo abertas e isso causa perigos as nossas crianças, obrigado. Concedeu a 

palavra a senhora vereadora GENECI OLIVEIRA: “Cumprimento o senhor Presidente, nobres colegas, 

assessor jurídico, pessoal que nos acompanha pelo face bock, quanto aos requerimentos, quero deixar os 

meus sentimentos as famílias que estão enlutas, duas pessoas que nos deixaram, quanto ao projeto de lei, 

sou favorável, acho necessário, devido principalmente a essa pandemia que esta assolando nosso 

município e o mundo todo, acho que precisa mesmo completar a equipe do Posto de saúde, então as 

contratações são essenciais, Projeto do Turno único, também sou favorável, as indicações, sou favorável a 

todas elas, que isso é qualidade de vida para o nosso Município e tudo oque for para o bem, sou favorável, 

especialmente a indicação do colega Claudir da revisão da rede de água, eu conheço bem, e sei que é bem 

difícil de ser resolvido, é uma rede bem extensa, atende várias famílias, já um pouco antiga, então vai ter 

que ser estudado uma maneira, um Poço só para tender todas aquelas famílias, não esta dando certo, , 

moção sobre o salário dos pescadores, acho justo, então sou favorável a toda a matéria, obrigado”.   Passou 

a votação da matéria: Toda a matéria foi aprovada por unanimidade. Concedeu a palavra ao senhor 

vereador LAURINDO BILINI: “Reintegro os cumprimentos a todos, quero comentar sobre a Moção do 

beneficio dos pescadores, sou favorável, acho que nesse período eles tem que receber o auxilio é o período 

de reprodução e é o direito deles, quanto as estradas, nem vou comentar das minhas, as estradas estão em 

precárias condições, muitas reclamações e quero cobrar urgência e dependemos das estradas, quanto a 
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indicação da vereadora Naura, ali no colégio, na brigada, esta em precárias condições, bocas de lobo 

abertas e se foi empreitado e pago, deve ser concluído, obrigado”. quero também usar esse espaço, para 

gradecer as pessoas que confiaram em mim e me elegeram para representa-los nessa casa, dizer que estou 

sempre a disposição e podem contar comigo, obrigado”.  Concedeu a palavra ao senhor vereador ALDIR 

MULINETH: “Cumprimento o Sr. Presidente, nobres colegas, assessor jurídico, parabenizo o senhor 

Claudir pela Presidência e desejo um bom trabalho, fui favorável a toda a matéria, contratações, pela lei 

deveria ser feito processo seletivo, mas ficou bem explicado, o motivo da Pandemia, respeito dos asfalto e 

as estradas, eu compreendo que o Executivo esta em fase de formação, as máquinas estão sendo 

recuperadas e logo as estradas irão ser recuperadas, sou favorável ao Podido de Informação é um direito e 

é bom para esclarecer, é uma honra fazer parte desta casa nos próximos quatro anos, parabenizo todos que 

se elegeram, obrigado”. Concedeu a palavra ao senhor vereador JULIANO MALACARNE: 

“Cumprimento o Sr. Presidente, nobres colegas, assessor jurídico, os requerimentos, deixo meus pesar aos 

familiares, projetos fui favorável, tivemos reunião e foram bem explicados, indicações também fui 

favorável, pedido de Informação também, vai ser dado continuidade nos asfaltos, hoje inicia mais quatro 

anos de trabalho, o povo confiou em nós, estamos ai para defender o povo de Rio dos Índios, obrigado”. 

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

gente teria muitas coisas para indicar, mas a gestão esta só iniciando, com o tempo, vamos conversando 

com o Prefeito e ajeitando as situações, quero agradecer a Deus por ter saúde de aceitar o desafio e ter me 

elegido ao partido em nome da Presidente dina Marilene, candidatos Flavio e Vande, agradecer minha 

família que estiveram do meu lado, amigos e amigas que confiaram no meu projeto e a todos os Munícipes 

que confiaram 128 votos em mim, e a todos que torceram por mim e a partir de agora sou vereadora de 

todo o Município, quero representar as mulheres, as famílias e prometi que um dia por semana estarei aqui 

na Câmara, então as segundas feiras estarei aqui, os outros dias podem me procurar em casa, desejo a todos 

um bom trabalho e podem contar comigo, obrigado”.   Concedeu a palavra ao senhor vereador HORÁCIO 

VARGAS: “Cumprimento o Sr. Presidente, nobres colegas, assessor jurídico, requerimentos, quero dizer 

que temos que abraçar as pessoas nessas horas, as famílias, quanto aos projetos foram discutidos e fomos 

favorável, quero agradecer as pessoas que confiaram em mim, pela terceira vez estou chegando nessa casa, 

foi uma campanha difícil para todos, que hoje temos muitas pessoas com mais de 60 anos, então o Projeto 

de contratação para a saúde, foi bem elaborado e necessário e aprovamos por unanimidade e as vezes os 

problemas que temos é por que as coisas estão acontecendo, acredito que logo estão iniciando de novo as 

obras de asfalto e as estradas também, hoje é complicado, as estradas estão ruim, mas logo vai ser 

resolvido, obrigado”. Concedeu a palavra a senhora vereadora NAURA BAPTISTELLA FONTANA: 

“Reintegro os cumprimentos a todos, é a primeira vez que ocupo essa tribuna e quero agradecer a Deus, 

sem ele não teríamos nossa vida, agradecer minha família, meus amigos e os 118 cidadãos e cidadãs que 

me confiaram, para representa-lo, sei que sou iniciante, mas trago uma trajetória de serviços prestados, o 

Poder legislativo precisa melhorar o relacionamento com a sociedade e como membro da sociedade quero 

trabalhar pela sociedade, pretendo honrar meus compromissos e cooperar para o bom andamento do 

Município, obrigado”. Assumiu a direção dos trabalhos o Vice Presidente vereador Aldir Mulineth que 

concedeu a palavra ao vereador CLAUDIR PALUDO: “Cumprimento o Sr. Presidente, nobres colegas, 

assessor jurídico, quanto aos projetos de Lei, de extrema necessidade, Projeto da Câmara, para nos 

proteger, quero agradecer os senhores que me elegeram Presidente, espero retribuir a altura, sou iniciante 

nessa jornada, quero agradecer a minha família , agradecer a Deus, a cada um que confiou em mim, quero 

retribuir com trabalho, podem contar comigo, obrigado”. Reassumiu a direção dos trabalhos o vereador 

Claudir Paludo. Convidou todos para a próxima sessão ordinária dia 26 de janeiro 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. 


