
ATA Nº23/2021  

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2021. 

Aos 22.10.2021 (vinte e dois dias do mês de outubro 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 DE OLIVEIRA; HORÁCIO VARGAS;  

JAQUES DE COL; LAURINDO BILINI; NAURA BAPTISTELLA FONTANA; MARCIO 

TREMEA 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 Nº47/2021: “Requerem a inclusão em pauta, na Ordem do Dia da sessão de 05 de 

outubro de 2021, do Projeto de Lei nº033/2021, que “CRIA A DIVISÃO DE TRANSITO, NA 

ESTRUTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E 

TURISMO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. Bancada PP. REQUERIMENTO Nº48/2021: 

“Votos de PROFUNDO PESAR, pelo falecimento de JOSÉ FORTES DE MIRANDA, ocorrido no 

dia 02 de outubro de 2021, registrando-se, nos anais desta casa”. Câmara Municipal de Vereadores. 

REQUERIMENTO Nº49/2021: “Votos de PROFUNDO PESAR, pelo falecimento de ROBERTO 

FORTES, ocorrido no dia 17 de outubro de 2021, registrando-se, nos anais desta casa”. Câmara 

Municipal de Vereadores. REQUERIMENTO Nº50/2021: “Requer que o Poder Executivo, 

juntamente com a Secretaria Municipal de Educação, seja feita uma homenagem de reconhecimento à 

escritora Rioindiense Silvana Fontana”. Verª. Geneci de Oliveira - Bancada PP. PROJETO DE LEI 

Nº032/2021: “Autoriza o Município de Rio dos Índios-RS., a conceder o uso do Ginásio de Esportes 

Genuíno Barela e dá outras providências”. Flávio Golin – Prefeito Municipal. PROJETO DE LEI 

Nº033/2021: “Cria a divisão de Trânsito, na estrutura da secretaria Municipal de Administração, 

Planejamento e Turismo, e dá outras providências”. Flávio Golin – Prefeito Municipal. PROJETO 

DE LEI Nº036/2021: “Autoriza a abertura de crédito adicional especial e dá outras providências”. 

Flávio Golin – Prefeito Municipal. INDICAÇÃO Nº080/2021: “Construção de cisternas para os 

agricultores onde existe mais escassez de água”.  Ver. Laurindo Bilini-bancada PT. INDICAÇÃO 

Nº081/2021: “Indica ao Poder Executivo Municipal, que seja contratada uma empresa especializada 

para fazer reparos e manutenção das redes de água do Município”. Ver. Claudir Paludo – Bancado do 

PP. MOÇÃO Nº22/2021: “Moção de congratulações pela passagem do dia do professor”. Verª. Naura 

Baptistella Fontana - Bancada PT. Concedeu a palavra ao senhor vereador MARCIO TREMEA: 

“Cumprimento o senhor Presidente, nobres colegas, imprensa, assistência, quero mandar meu abraço 

as famílias enlutadas, quanto as indicações sou favorável, Projetos do executivo também sou favorável, 

quero deixar meu reconhecimento a todos os professores que ensinam, é uma data muito importante e 

em especial a Silvana, quero parabeniza-la e que conte com esse parceiro a hora que precisar, até pesso 

que traga os livros escritos para que possamos comercializa-los, obrigado”. Concedeu a palavra ao 

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

assistência, requerimento que cria a divisão de Transito, sou bem sincero, já retiramos, voltou, eu sou 

contra, mas não cabe a nós, é federal e oque a gente pode fazer, temos que acatar, acho que nosso 

município é pequeno e não seria necessário, mas fazer oque, quero levar um forte abraço as famílias 

enlutadas, quero que chegue uma sessão e nós não tenha votos de Pesar, temos mais duas pessoas que 

moraram aqui e faleceram, seu Ibanes e Darci Pinheiro, que Deus de um bom lugar a eles, quero deixar 

meu abraço e meus parabéns a escritora Silvana e a leitura é muito importante para que se adquira o 

conhecimento, quem é agricultor sabe a dificuldade que é a escassez de água e tem muitas famílias que 

enfrentam esse problema, então pedimos que sejam feitas as cisternas, quero levar um abraço especial 

a todas as professoras do município, obrigado”. Concedeu a palavra ao senhor vereador JAQUES DE 



COL: “Cumprimento o senhor Presidente, nobres colegas, imprensa, assistência, especialmente a 

escritura Silvana que esta fazendo referência, quero me ater aos requerimentos de Profundo Pesar, que 

Deus amenize a dor, requerimento que valoriza a Silvana como escritora e que possamos divulgar o 

trabalho em bienais e feiras do livro, quero ler teus trabalhos, Projeto de Lei que cria a divisão de 

transito, já foi rejeitado nessa casa e a batata quente cai aqui, a promotoria, amanha ou depois nós 

saímos da cadeira e ele vem legislar aqui, tem os poderes Executivo, legislativo e judiciário, projeto de 

Lei que cria crédito adicional é necessário, indicações sou favorável, acredito que irá somar, tomara 

que não se tenha estiagem, mas são métodos preventivos, Moção, quero parabenizar todos os 

professores, pela passagem, acredito que o professor é o esteio da sociedade e muito digno nós prestar 

essas homenagens, obrigado”. Passou a votação da matéria: Requerimentos nº47 e 50/2021; 

Aprovados por unanimidade. Requerimentos nº48 e 49/2021; deferidos de pleno. Projetos de Lei 

nº032, 033 e 036/2021; Aprovados por unanimidade. Indicações nº 080 e 081/2021; deferidas de 

pleno. Moção nº22/2021; Aprovada por unanimidade. Ata nº 21/2021; Aprovada por unanimidade.  

Concedeu a palavra a senhora vereadora NAURA BAPTISTELLA FONTANA: “Cumprimento o 

senhor Presidente, nobres colegas, imprensa, assistência, sobre a ordem do dia, quero estender minhas 

condolências as famílias enlutadas, quero aproveitar esse momento para homenagear a nossa classe de 

educadores, eu fui professora a 32 anos e quero dizer a todos os professores, que tentam construir um 

futuro melhor, ser professor é muito importante, então minhas homenagens a todos os professores, 

verdadeiros guerreiros, então quero declamar uma poesia, A força do professor.......de Bráulio Bés, que 

Deus abençoe os professores, obrigado”. Concedeu a palavra ao senhor Vereador ALDIR 

MULINETH: “Cumprimento o senhor Presidente, nobres colegas, imprensa, assistência, quero me 

associar ao requerimento da vereadora Geneci e parabenizar a Silvana nossa poetiza, os 

Requerimentos, quero estender meus pêsames as famílias enlutadas, sobre o Projeto que a gente trouxe 

de volta, esclarecer que não estamos criando Lei, estamos nos adequando a uma Lei federal, por uma 

obrigação, sobre os demais Projetos de Lei, também fui favorável, uso do Ginásio de Esportes, 

discutimos com a Comissão algumas emendas, mas através do nosso assessor percebemos que já 

estavam presentes no contrato, e nós como vereadores temos o direito de acompanhar, não precisa criar 

Comissão, nosso papel justamente é fiscalizar, o requerimento da colega Geneci, com certeza o 

prefeito Flávio vai fazer essa homenagem a Silvana que esta transmitindo o seu saber, através do seu 

livro, quero compartilhar aqui sobre a nossa viagem a capital Brasília, parabéns a todos os professores, 

obrigado”. Concedeu a palavra ao senhor vereador LAURINDO BILINI: “Reintegro novamente os 

trabalhos, quero fazer um breve comentário e dizer que esqueci, quero levar um abraço a família 

Malacarne pela passagem do tio do Juliano, outro dia recebi varias ligações, liguei para a Edi para nós 

fazer um Pedido de Audiência Pública a RGE, tem muita cobrança ai fora, antes era 24 horas era 

reestabelecida a luz, hoje fica até cinco dias, então que eles expliquem a população, quanto ao Projeto 

do Transito, que não haja injustiças a nossos agricultores que vem de Girico, muitas vezes buscar 

coisas, que não sejam multados, quanto a indicação do nosso Presidente, não sei se acarreta custos, 

terceirizar a água, na nossa comunidade acontece uma coisa linda, os usuários cuidam, um pouco cada 

um, muito obrigado”. Concedeu a palavra ao senhor vereador MARCIO TREMEA: “Reintegro os 

meus cumprimentos a todos, em nome dos netos do Aldori, quero dizer que o velhinho esta chegando,  

podem fazer suas cartas de pedido, tive uma conversa com o Prefeito para termos um evento no final 

do ano e em nome da Deise Rossetto, minha primeira professora,  antigamente a gente se criou no 

regime de respeito, primeiro era os pais, depois os professores e muitas vezes hoje o professor não é 

valorizado, quero dizer que não podemos deixar o judiciário intervir aqui, espero que tenha uma 

fiscalização de conversas, sou um eterno aprendiz, esses pardais que roubam nosso dinheiro, estamos 

todo o dia enfrentando a estrada e assim como os professores, não é uma missão fácil, quero  



 

 

parabenizar quem foi atrás dos recursos e parabenizar pelas estradas, a alegria de ver o pessoal 

trafegando em estradas em boas condições e parabéns Silvana pelos livros e continue nessa batalha, 

todos temos dons e esse é o seu, mais uma vez meus parabéns a todos os professores, obrigado”.  

Concedeu a palavra ao senhor vereador JAQUES DE COL: “Reintegro os cumprimentos a todos, 

quero que registrasse a minha abstenção no Projeto 32, ouvi muitas pessoas não contentes, estive hoje 

em Alpestre, quero agradecer a secretaria Clarice que se fez presente com vários Prefeitos e 

secretários, sobre o Projeto de sucessão Rural que a URI esta implantando e o processo seletivo 

acontece no mês que vem e que nos faça o município conveniar com a URI, vários Município já 

fizeram o convênio, muitos já me procuraram que tem interesse em cursar, é um curso alternativo de 

15 em 15 dias, Alpestre tem algumas ações contra a ANEL e o nosso Município tem um bom dinheiro 

que a ANEL vai ter que ressarcir e isso passa de cinco milhões, a ANEL vai recorrer da sentença, mas 

já foi ganhando em primeira instancia, obrigado”. Concedeu a palavra a senhora vereadora GENECI 

DE OLIVEIRA: “Cumprimento o senhor Presidente, nobres colegas, funcionários, imprensa e 

assistência, mais uma vez mandar um abraço as pessoas que perderam, seus entes queridos, mandar um 

abraço a todos os professores e dizer que não teria profissão nenhuma se não fosse os professores e 

pedir para que vocês não desistam, tem dias mais complicados, mas faz parte da profissão, quanto aos 

Requerimentos, Projetos de Lei, fui favorável a todos, meu requerimento nada mais é do que 

reconhecer o talento de quem consegue escrever, eu confesso que não tenho, então convido vocês que 

não leram os livros da Silvana, vão lá na Biblioteca e leiam, Silvana você esta de parabéns, acho que é 

a única escritora aqui do Município, então meu abraço a você e não desista, seja forte, tem alguém lá 

de cima olhando, obrigado”. Assumiu a direção dos trabalhos o vereador Aldir Mulineth, que 

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

nobres colegas, imprensa, assistência, quero levar minhas condolências as famílias enlutadas, quero 

falar de dois Projetos de Lei, Projeto de concessão do Ginásio, tinha feito o pedido para uma Emenda, 

para preservação do Ginásio, mas já esta no Projeto, mas nós como vereadores temos a obrigação de 

cuidar, para que o ginásio seja bem cuidado, quanto a minha indicação é mais para a prevenção, o 

Projeto de Lei, me sinto humilhado, o Projeto foi rejeitado por unanimidade, a promotoria pública faz 

voltar o Projeto, goela abaixo, o promotor que venha aqui e se eleja vereador, me sinto humilhado, 

obrigado”. Reassumiu a direção dos trabalhos o Vereador Claudir Paludo que convidou a cidadã 

Silvana Fontana para usar a palavra... Convidou todos para a próxima sessão ordinária dia 09 de 

novembro 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. 

 


