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                      ATA Nº02/2021  

                      SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 26 DE JANEIRO DE 2021. 

Aos 26.01.2021 (vinte e seis 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. Após a leitura de um trecho da Bíblia. Convocou o secretario a efetuar a leitura do expediente: 

REQUERIMENTO Nº03/2021: “Requer licença, para tratar de assuntos particulares, por prazo 

indeterminado”. Ver. Juliano Malacarne- Bancada PP. REQUERIMENTO Nº04/2021: “Requer ao Poder 

Executivo Municipal, a imediata execução dos trabalhos de melhoramento na quadra de esportes do 

distrito de Encruzilhada Bela Vista”. Ver. Aldir Mulineth –Bancada PP. PROJETO DE LEI Nº002/2021: 

“Altera a redação do art. 15 da Lei Municipal nº 769/2007, de 23 de outubro de 2007, e dá outras 

providências”. Flavio Golin- Prefeito Municipal. PROJETO DE LEI Nº003/2021: “Autoriza o Município 

de Rio dos Índios-RS., a celebrar convênio com a radio Clube Alto Uruguai Ltda., e dá outras 

providências”. Flavio Golin- Prefeito Municipal. INDICAÇÃO Nº008/2021: “Prolongamento do 

calçamento da rua Romano Padoan, sentido Posse dos Linhares”. Vers. Laurindo Bilini e Naura Baptistella 

Fontana – Bancada do PT. INDICAÇÃO Nº009/2021: “Ligação de um ponto de água encanada, na 

propriedade de Carmo Girardi, em Linha Fátima”. Ver. Laurindo Bilini – Bancado do PT. INDICAÇÃO 

Nº010/2021: “Finalização das obras de infraestrutura no Centro Municipal de Eventos”. Ver. Laurindo 

Bilini – Bancado do PT. INDICAÇÃO Nº011/2021: “Religação da rede de água de Linha Sbarain e Linha 

Uru”. Ver. Valdomiro Lemes- Bancada PDT. INDICAÇÃO Nº012/2021: “Recuperação da estrada de Rio 

dos Índios, Santa Izabel, Linha Fontana e Linha Batinga”. Verª. Geneci de Oliveira- Bancada do PP. 

MOÇÃO Nº02/2021: “Moção de apoio a iniciativa do Poder Executivo Municipal em buscar recursos 

junto a Secretaria estadual de Agricultura, para perfuração de Poços Artesianos e outras ações para 

combater a escassez de água encanada no Município”. Bancada PP. Concedeu a palavra ao senhor 

Vereador JAQUES DE COL: “Cumprimento o Sr. Presidente, nobres colegas, imprensa e quem nos 

acompanha, temos hoje uma vasta matéria, mas vou me ater ao Projeto de Lei e requerimento, licença do 

vereador Juliano, acredito que seja de seu interesse, melhoramento da quadra de esportes da Encruzilhada 

Bela Vista, uma peleja da comunidade, do vereador Aldir, desse vereador, aquele local é muito ocupado, 

inclusive para aulas de Educação Física, esse melhoramento vai somar muito, peço ao Executivo que olhe 

com bons olhos, como a indicação do Bilini, do Centro de Eventos, temos também na comunidade de 

Linha Batinga, temos também o Projeto de Lei, que vem se arrastando por muito tempo, a questão do 

RPPS, isso vai fazer que traga tranquilidade, Projeto de Lei, que autoriza o Município a celebrar convênio, 

valor alto, temos também veículos de comunicação dentro do Município, que poderia também fazer 

divulgação, no meu ponto de vista, fica um valor bastante elevado, as Indicações sou favorável, pedidos da 

população e cabe a nós trazer a essa casa, Moção também, acredito que devido ai vinculo politico 

partidário, dará certo, tivemos infelicidades de perfurar Posso Artesiano e não dar certo, mas dessa vez 

acredito que dará certo, obrigado”. Concedeu a palavra ao senhor vereador LAURINDO BILINI: 

“Cumprimento o senhor Presidente, nobres colegas, imprensa, plenária que nos assiste, requerimento de 

Licença, sou favorável, assunto pessoal cada um faz oque acha melhor, outro requerimento também sou 

favorável a gente esta pedindo quase os mesmos trabalhos, estou pedindo um parecido aqui na sede, 

acredito que logo comece as aulas e precisamos para Educação Física, quanto a indicação do calçamento, 

eu visitei essa família e acompanhei, pesso que os senhores colaborem comigo aprovando esse 

prolongamento do calçamento, a família vive um cais, ou fizemos i calçamento ou eles terão que se mudar, 

também a ligação da água, é muito importante, o cara investiu, tanques de peixe e precisa da água, quanto 

ao ginásio é quase o mesmo pedido do colega Aldir, ali não tem banheiro, cozinha, não tem condições, 
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quanto as demais indicações, sou favorável, as estradas hoje estão um caos, quanto a Moção a gente sabe 

que o Município tem demanda de água, vamos juntar forças, para sanar, obrigado”. Concedeu a palavra ao 

senhor vereador HIRÁCIO VARGAS: “Absteve-se”. Concedeu a palavra a senhora vereadora NAURA 

BAPTISTELLA FONTANA: “Cumprimento o senhor Presidente, nobres colegas, imprensa e os que nos 

acompanham, sobre a ordem do dia, vou ser breve, sou favorável a todos, porem o Projeto de Lei que 

altera os descontos de 14%, eu entendo essa obrigatoriedade, como é uma norma constitucional, até já foi 

aprovado, não sei por que esta voltando a essa casa, mas como protesto, pela classe de funcionários 

públicos, que também sou, voto em protesto, obrigado”. Concedeu a palavra ao senhor vereador 

VALDOMIRO LEMES: “Absteve-se”. Concedeu a palavra ao senhor vereador JULIANO 

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

hoje peço licença como vereador, assumi um convite do Poder Público, assumi como secretário de 

agricultura e vou encarar mais esse desafio, ajudar a população no que puder e dia primeiro será um dia 

importante para Rio dos Índios, principalmente para a comunidade indígena, poiso seu Paulo Vergueiro 

será o primeiro indígena que assumirá uma cadeira nesse legislativo, importante aos indígenas, que são 

pessoas batalhadoras e vão ter seu espaço. Requerimento do colega Aldir, sou favorável, pois é uma 

necessidade, Projetos de Lei, sou favorável, só queria dizer que essa radio Clube Alto Uruguai é aqui de 

Rio dos Índios, indicações dou favorável, Moção de apoio, para buscar recursos, onde foi perfurado quatro 

poços artesianos no passado, onde dois poço, tivemos infelicidade, um deu seco e outro não deu água boa, 

do Bom retiro deu água boa e agora é dar prosseguimento, obrigado”. Concedeu a palavra a senhora 

vereadora GENECI OLIVEIRA: “Cumprimento o senhor Presidente, nobres colegas, assistência 

presente, pessoal que nos acompanha pelo face bock, imprensa, sobre os Requerimentos sou favorável, 

também temos o problema na quadra na Batinga, Projetos de Lei, sou favorável, acho interessante 

valorizar as empresas aqui do Município, os impostos ficam aqui, indicações, sou favorável a todas, 

sempre sigo que sou favorável a melhorar a qualidade de vida das pessoas, minha indicação recuperação da 

estrada, a gente sabe que todas as estradas estão precisando, assim que tiver condições vão ser recuperadas, 

primeiro as mais precárias, depois as demais, Moção de apoio, acompanho a situação das águas, é uma 

situação complicada, tem que unir esforços e correr atrás, mas se Deus quiser vai dar tudo certo, obrigado”.   

Passou a votação da matéria: Projeto de Lei nº002/2021; Aprovado por maioria, Indicações nº008, 009, 

010, 011 e 012/2021; deferidas de pleno, o restante da matéria foi aprovada por unanimidade. Ata 

nº01/2021; 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 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 
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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. 


