
ATA Nº08/2022  

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. 

Aos 19.04.2022 (dezenove dias do mês de abril 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 Nº25/2022: “Leva votos de PROFUNDO PESAR, pelo falecimento de JOSÉ 

DE JESUS QUEVEDO, ocorrido no dia 10 de março de 2022, registrando-se, nos anais desta casa”. 

Câmara Municipal de Vereadores.  PROJETO DE LEI Nº021/2022: “Concede a reposição salarial 

aos membros do magistério e altera disposições da Lei Municipal nº908/2011-Plano de Carreira do 

Magistério Público Municipal e dá outras providências”. Flavio Golin – Prefeito Municipal. 

PROJETO DE LEI Nº022/2022: “Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial e dá outras 

providências”. Flavio Golin – Prefeito Municipal. PROJETO DE LEI Nº023/2022: “Autoriza o 

Poder Executivo a custear despesas com a Festa do Índio”. Flavio Golin – Prefeito Municipal. 

PROJETO DE LEI Nº024/2022: “Autoriza o Município de Rio dos Índios a firmar convênio com o 

Hospital de Olhos de Passo Fundo e dá outras providências”. Flavio Golin – Prefeito Municipal. 

INDICAÇÃO Nº018/2022: “Recuperação e cascalhamento da estrada que da acesso a propriedade de 

Luís Altemio Bernardo e Silva”. Ver. Laurindo Bilini - Bancada PT. Concedeu a palavra a senhora 

vereadora ELIANE CIVA: “Cumprimento o Senhor Presidente, nobres colegas, imprensa, e 

assistência, sobre os requerimentos de Pesar, todas as sessões tem e que Deus conforte o coração de 

todos, acho que nosso Prefeito esta de parabéns, chamou a classe e conversaram até encontrar a 

solução que fica bem para os dois lados, Projeto de abertura de crédito, também sou favorável, Projeto 

de Lei de custear as despesas da festa do Índio, dou os parabéns ao Paulinho e assim a todos os 

indígenas, sobre o convênio do Hospital de Olhos é muito bom, todos precisam e depois de passar o 

COVID ficam com sequelas, eu fiquei e precisaria de um oculista, vai ajudar muito as pessoas, 

estradas e cascalhamento, todo mundo precisa, Moção da passagem do dia do Índio, fica minha 

homenagem, obrigado”. Concedeu a palavra ao senhor vereador JAQUES DE COL: “Cumprimento o 

Senhor Presidente, nobres colegas, imprensa, e assistência, infelizmente temos Requerimentos, muitos 

Rioindienses que nos deixaram, que deus conforte as famílias, Projeto de Lei da reposição do 

magistério, estivemos discutindo e chegando a um denominador, vem de cima o aumento, mas o 

Município não iria suportar, mas com conversas se resolve, na minha sigla tem o D de democracia e 

cada um somos dono do voto, cada um tem meu respeito e é dessa forma que se constrói a boa politica 

que vai de encontro a todos, da minha parte tem total aval o Projeto, abertura de crédito sou favorável, 

festa do Índio, louvável nossos irmãos indígenas e politicas públicas que se voltem a esse povo 

originário Brasileiro e que se façam justiças com esse povo, parabéns ao dia do Índio, indicação sou 

favorável, convênio, sou favorável, obrigado”. Concedeu a palavra ao senhor vereador LAURINDO 

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

meus votos de Profundo Pesar as famílias enlutadas, seu José morou comigo, cuidei dele por um tempo 

e uma família muito boa, Projeto de Lei da reposição salarial, sou favorável, tivemos um 

entendimento, mas fico me perguntando, uma professora é uma profissional, como advogado, dentista 

e deviam ganhar mais, a gente esta aqui e não pode prejudicar ninguém, chegamos num entendimento 

e meu voto é favorável, segundo o Prefeito no momento aquilo que se pode fazer, abertura de crédito 

sou favorável, recurso para a festa do índio, sou favorável, acho que devíamos ajudar mais, convênio  



 

com o Hospital de Olhos sou favorável, temos muitas pessoas idosas e precisamos de consultas com 

oculistas, queria dizer que não queria mais colocar indicação de estrada, mas somos cobrados, falei 

com o secretario de obras, temos que cobrar os colegas para visitar mais e poucos tem o privilégio de 

morar próximo a estrada grande, em São Sebastião tem uma estrada que precisa de umas bocas de lobo 

para resolver, na minha estrada terminei com um problema a obrigação é minha depois do bueiro 

pronto, obrigado”. Concedeu a palavra a senhora vereadora NAURA B. FONTANA: “Cumprimento o 

Senhor Presidente, nobres colegas, imprensa, e assistência, quero estender meus votos de pesar a 

família Quevedo, abertura de créditos sou favorável e favorável a todos os Projetos, estender os 

parabéns a todos os Rioindienses e toda a comunidade indígena, quero me ater ao Projeto que concede 

reposição salarial aos membros do magistério, que eu faço parte, o Prefeito nos colocou o percentual, a 

gente entendeu, não estamos satisfeito, ele nos convenceu que é esse o percentual ou teria que alterar o 

plano, mas quero colocar as conquistas que tivemos, esse projeto foi criado no governo Lula e só veio 

a somar na educação, cabe ressaltar que o FUNDEB teve aumento significativo que já vem para somar 

na nossa classe, o Prefeito colocou que seria injusto dar aumento só a essa classe e as demais não, não 

é injusto já vem mais no FUNDEB que é para suportar esse aumento e cada secretaria tem seu 

orçamento, mas a gente entendeu, mas acho que é justo a categoria ser bem valorizada, o professor tem 

um desgaste muito grande, então vamos defender nossa classe e acredito que seria possível o governo 

Municipal pagar os 33%, obrigada”. Passou a Presidência a senhora vereadora Geneci de Oliveira que 

concedeu a palavra ao senhor vereador ALDIR MULINETH: “Cumprimento o Senhor Presidente, 

nobres colegas, imprensa, e assistência, quero levar meus votos de Pesar a família Quevedo, sou 

favorável a todos os Projetos, favorável a Indicação e quero levar meus parabéns, minha consideração 

ao povo indígena, sobre o Projeto de Lei do magistério, quero colocar algo mais, o MEC concedeu 

reposição de 33% a todo o magistério, tivemos uma conversa sobre essa demanda, que é muito justo, o 

professor não repassa só conhecimento, muitas vezes temos que ser pai, mãe, delegado e muitas outras 

situações e se engana quem acha que estar em sala de aula é fácil, tem que ter preparo psicológico 

muito bom, parabéns aos professores que conversaram e entenderam que o índice de 33% iria 

extrapolar o índice, então foi exposto pelo jurídico e o índice foi de 11% tivemos mudanças na questão 

dos níveis, o funcionalismo teve 11% e nós também, obrigado”. Reassumiu a direção dos trabalhos o 

vereador Aldir Mulineth, que passou a votação da matéria: Projetos de Lei e Moção, aprovados por 

unanimidade. Requerimento nº 25/2022; e Indicação nº18/2022; Deferidos de pleno. Ata 

nº07/2022; Aprovada por unanimidade. Concedeu a palavra ao senhor vereador LAURINDO BILINI: 

“Reintegro os cumprimentos a todos, quero fazer uma ressalva Projeto de Lei 023 despesas da festa do 

Índio e também nós deveria ver as comunidades do interior, ajudar na divulgação, pagamento de 

musica, todas as comunidades estão com dificuldades, temos a festa da colheita, não foi muito boa, 

mas temos que comemorar os anos bons e ruins, quanto as estradas não é criticar, sei como é sentar na 

cadeira de secretario, mas queria que na medida do possível atendessem o seu Albar Quadrado e cabe a 

nós clarear aos secretários algumas situações, quero levar meu abraço a comunidade indígena, sofrida, 

muitas vezes explorada por nós, então quero dar os parabéns, obrigado”. Concedeu a palavra ao senhor 

vereador CLAUDIR PALUDO: “Cumprimento o Senhor Presidente, nobres colegas, imprensa, e 

assistência, quero levar meus votos de Pesar aos familiares e amigos de José Quevedo, quero deixar 

meus parabéns ao dia do Índio, a toda a comunidade Indígena, também quero convidar todos para a 

festa domingo na Linha Majolo, sobre os Projetos fui favorável a todos, a Moção e a Indicação, do 

Projeto de Lei que concede aumento salarial ao magistério, eu estive nas reuniões com os professores e 

analisando, escutando, o executivo, professores, sindicato e gostaria que nessa reunião estive os outros 

funcionários também aqui, enquanto um professor ganha 7, 8 mil, tem funcionário numa máquina,  



 

ganhando mil e meio, mil e oitocentos, isso é injusto um professor ganhar por três operador, então 

tinha que discutir para aquele que trabalha sol a sol ganhar um pouco mais, sou favorável aos 

professores, mas espero que seja revisto isso ai e aumentado o salário dos outros funcionários também, 

obrigado”. Assumiu a direção dos trabalhos a vereadora Geneci Oliveira, que concedeu a palavra ao 

senhor vereador ALDIR MULINETH: “Reintegro os cumprimentos a todos, quero dar suporte a 

palavra do vereador Claudir, realmente é muito pouco oque os operadores recebem, mil e oitocentos 

reais para 40 horas é realmente muito pouco, não tem dúvidas, temos que debater, encontrar meios de 

elevar o salário desses funcionários e os professores entenderam isso, apesar da lei os dar a razão e não 

é os professores que ganham muito, é o funcionalismo que ganha pouco, outra questão que tivemos, é 

a mudança no plano de carreira, que foi mudado, que nos da dez por cento, sobre a classe anterior, o 

vencimento básico é 1443 reais, agora é sobre a classe anterior, infelizmente não foi possível os 33%, 

agradecer a todos que se envolveram nesse processo e chegamos a um entendimento, obrigado”. 

Reassumiu a Presidência o vereador Aldir Mulineth, que convidou todos para a próxima sessão 

ordinária dia 03 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. 

 


