
  

  

cavl -1- 

 
 

 ATA Nº11/2021  

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 18 DE MAIO DE 2021. 

Aos 18.05.2021 (dezoito dias do mês de maio 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; PAULO VERGUEIRO 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 Nº 23/2021: “Solicita ao Banco BANRISUL, melhorias no 

atendimento ao público, no posto de Rio dos Índios”. Verª. Geneci de Oliveira- Bancada do PP. 

REQUERIMENTO Nº28/2021: “Leva votos de Profundo Pesar, pelo falecimento de AROLDO DE 

OLIVEIRA, ocorrido no dia 25 de abril de 2021, registrando-se nos anais desta casa”. Câmara 

Municipal de Vereadores. REQUERIMENTO Nº29/2021: “Leva votos de Profundo Pesar, pelo 

falecimento de MARLEI APARECIDA LINHARES, ocorrido no dia 26 de abril de 2021, registrando-

se nos anais desta casa”. Câmara Municipal de Vereadores. REQUERIMENTO Nº 30/2021: “Requer, 

que a Secretaria de Assistência Social forneça a lista dos beneficiados do programa federal Bolsa 

Família”. Ver. Jaques de Col- Bancada do PDT. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO MUNICIPAL 

Nº016/2021: “Autoriza a contratação emergencial, por necessidade temporária de excepcional interesse 

público, de recurso humano para a Secretaria Municipal de Educação e dá outras providências”. Flavio 

Golin- Prefeito Municipal. INDICAÇÃO Nº043/2021: “Duplicação da ponte, sobre o Rio dos Índios, na 

divisa com o Município de Nonoai”. Ver. Laurindo Bilini – Bancada do PT. INDICAÇÃO Nº044/2021: 

“Construção de rede de água encanada na comunidade de Bom Retiro”. Ver. Laurindo Bilini – Bancado 

do PT. INDICAÇÃO Nº045/2021: “Reparos da lombada em frente à escola São Benedito de 

Encruzilhada Bela Vista”. Ver. Aldir Mulineth – Bancada do PP. INDICAÇÃO Nº046/2021: “Que a 

secretaria de Obras, instale placas indicativas, indicando a presença de estudantes ou escola, em todas as 

escolas do Município”.  Ver. Aldir Mulineth – Bancada do PP. INDICAÇÃO Nº047/2021: “Drenagem 

de uma fonte de água, na propriedade de Vilmar Artuso”. Verª. Geneci de Oliveira – Bancada do PP. 

INDICAÇÃO Nº048/2021: “Recuperação do cascalhamento da estrada que dá acesso ao Aviário na 

propriedade de Atílio Pazini, em Linha Sbarain”. Ver. Valdomiro Lemes – Bancada do PDT. MOÇÃO 

Nº12/2021: “Moção de agradecimentos ao Pastor João Maria Evangelista de Resende e a pastora Maria 

de Lurdes de Resende”. Verª. Naura Baptistella Fontana e Laurindo Bilini – Bancada do PT.  Concedeu a 

palavra ao senhor Vereador JAQUES DE COL: “Cumprimento o Sr. Presidente, nobres colegas, 

imprensa e os presentes, Requerimentos de pesar, pessoas que tiveram sua passagem por aqui, quero 

levar as condolências as famílias, temos muitas coisas a melhorar no posto do BANRISUL, em outros 

tempos já fiz pedido semelhante e fui atendido e agora também é necessário, beneficiários do bolsa 

família, pessoas me pediram que fizesse o pedido e acredito que o mais breve possível tenhamos as 

informações que a sociedade me cobrou, projeto de Lei de contratação de professor de artes, temos esse 

déficit, é necessário, indicações sou favorável a todas, Moção também, mais que louvável, o trabalho 

prestado como pastor, uma pessoa que muito fez pela comunidade evangélica, obrigado”. Concedeu a 

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

colegas, imprensa, assistência, Requerimento de minha autoria, muitas reclamações sobre o atendimento 

no Banco do estado, as pessoas ficam na fila, acabam desistindo e muitos transtornos, sobre os 

requerimentos de pesar, minhas condolências as famílias enlutadas, Projeto de Lei, sou favorável, 

duplicação da ponte, o pessoal vem lutando para ser feito e também precisa limpar as laterais da via, não 

tem acostamento e esta sujo, difícil para caminhar, então é necessário uma parceria, Município, Estado e 

Município de Nonoai, drenagem de fonte de água, coloquei a do Vilmar, mas tem várias no Município e é 

preciso dar uma atenção especial, especialmente pelas dificuldades de escassez de água que viemos 



  

  

cavl -2- 

 
 

enfrentando, o problema esta se agravando, Moção e demais indicações sou favorável, quero deixar os 

parabéns ao pastor Resende e que ele tenha sorte para onde vai, obrigado”. Concedeu a palavra a senhora 

vereadora NAURA BAPTISTELA FONTANA: “Cumprimento o senhor Presidente, nobres colegas, 

imprensa, assistência, Sobre os requerimentos, sou favorável a todos, esse do banco, já vi essa 

necessidade, Profundos Pesar, minhas condolências as famílias enlutadas, o outro Requerimento também 

já fui cobrada, quero me associar contigo Jaques, é um direito da população saber e também a questão 

dos funcionários, onde trabalham, qual função, quantas horas, tem muitas queixas e precisamos ter em 

mãos, Projeto de Lei também sou favorável, é necessário, Moção, quero fazer um agradecimento maior, a 

gente esta se despedindo de uma pessoa que fez muito por nosso Município, dizer que o pastor tem uma 

história a mais de três décadas, aproximadamente 35 anos de atuação, 20 anos como pastor Presidente, a 

Igreja Assembleia de Deus é uma instituição centenária, o nome do seu João dispensa comentários, além 

de pastor ele atuou como vacinador, ele sempre serviu a comunidade, agora se despede a vai para um 

novo desafio no município de Planalto, quero deixar registrado que eu havia solicitado ao Presidente 

desta casa, que fosse atribuído ao pastor Resende, uma homenagem de honra ao Mérito, como a entrega 

de uma placa em nome dessa casa, mas lamento que a presidência dessa casa não aceitou o pedido, 

negando ao pastor João essa homenagem, que ao meu ver era muito merecida, mas quero deixar o meu 

muito obrigado ao Pastor João e que Deus o acompanhe e conceda sua benção no seu novo ministério, 

obrigado”. Concedeu a palavra ao senhor vereador LAURINDO BILINI: “Cumprimento o senhor 

Presidente, nobres colegas, imprensa, assistência, requerimento da colega Gene, gostaria de me associar, 

já percebi que é muito demorado o atendimento, é bem colocado, sou favorável, Requerimentos de Pesar, 

meus sentimentos as famílias, Requerimento do colega Jaques, sou favorável, fomos nomeados fiscais do 

povo, Projeto de Lei sou favorável, sei da demanda, duplicação da ponte da divisa, é até vergonhoso para 

nós, uma ponte naquela situação, quanto a rede de água, a gente pede a aprovação e que seja atendida 

aquelas famílias, água é vida, demais indicações sou favorável, Moção, quero prestar uma homenagem a 

essa pessoa de bons exemplos, minhas homenagens a eles e que o outro Município, os recolha da melhor 

maneira possível, obrigado”. Passou a votação da matéria: Projeto de Lei nº016//2021; Aprovado por 

unanimidade. Moção nº12/2021; aprovada por unanimidade. Requerimentos nº23 e 30/2021; aprovados 

por unanimidade. Indicações nº043, 044, 045, 046, 047 e 048/2021; deferidas de pleno; Requerimentos 

nº 28 e 29/2021; Deferidos de pleno, Ata nº 10/2021, foi aprovada por unanimidade. Concedeu a palavra 

ao senhor vereador ALDIR MULINETH: “Cumprimento o senhor Presidente, nobres colegas, 

imprensa, assistência, requerimentos de Profundo pesar, família Linhares, levar os meus pêsames, da 

mesma forma a família Rodrigues de Oliveira, meus votos de profundo Pesar, quero agradecer pelo apoio 

as minhas indicações, percebemos que temos bastante risco de acidentes nas escolas, principalmente na 

São Benedito, da mesma forma as placas indicativas, que vai ajudar a lembrar os motoristas, outras 

indicações bem colocadas sou favorável, questão do Bolsa família a gente apoia é justo, Banrisul também 

percebemos a necessidade, apoiamos, a Moção, quero levar também os agradecimentos ao pastor por 

toda a sua trajetória, obrigado”.  Concedeu a palavra ao senhor vereador HORÁCIO VARGAS: 

“Absteve-se”. Concedeu a palavra ao senhor vereador JAQUES DE COL: “Absteve-se”. Concedeu a 

palavra ao senhor vereador LAURINDO BILINI: “Reintegro os cumprimentos a todos, queria fazer 

mais um comentário a respeito da indicação da ponte, ali tem muita boca de lobo quebrada, aqueles 

ciscos teria que ser tirado fora, ali vai acabar trancando e causando problemas futuros, também aquele 

travessão ali de Fatima, passando pelo meu irmão, esta muito complicado, reclamação muito grande das 

pessoas, sobre aquele trecho de estrada, quanto aos transportes escolar, apanham a guria lá na minha 

encruzilhada e na volta deixa nos Treméia, isso não é justo, se ele tem outros compromissos, que largue 

esse, não se pode assoviar e chupar cana ao mesmo tempo, na verdade ele esta prestando um desserviço, 

principalmente para a nossa família, a gente quer levar ao conhecimento dos senhores, que são 

autoridades do Município para nós tomar as providências, outro dia os cachorros do vizinho, a sorte que 

ele estava próximo e acudiu e nós temos que resolver esses problemas, não sei se é feito licitação para a 
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prestação de serviços, por que tem carros em péssimas condições e isso não poderia, seja companheiro ou 

adversário do prefeito, 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 deixar os votos de profundo pesar as famílias enlutadas, 

sobre o Requerimento do vereador Jaques, acho que o vereador tem que saber mesmo oque esta passando 

no Município, quanto ao requerimento da vereadora, acho que nós devia fazer um oficio em nome de 

todos os vereadores e fazer essa cobrança, acho que esta até atrasado, as outras indicações sou favorável, 

podemos fazer um oficio e todos nós assinamos, sobre minha viagem a Brasília, experiência nova que 

tive a gente vê o tamanho da distancia entre os poderes, tenho que agradecer o deputado Covatti Filho, 

recebeu nós muito bem, o senador Luiz Carlo Heinz e o deputado Jeronimo não estava mas o assessor 

dele recebeu nós, depois ele ligou para nós, conversamos, ficou de mandar uma emenda, assim como o 

senador também, fomos muito bem recebidos também pelo deputado Pompeo, em nome do Cleber, uma 

emenda pedido do Cleber, esse também nos recebeu muito bem, ficou de pagar uma emenda que é pedido 

do Cleber e ficou de vir nos visitar, tivemos uma viagem tranquila e alguns recursos vão vir para o nosso 

Município, quanto a Moção de apoio ao pastor João Maria Resende, até estava torcendo que a vereadora 

Naura não puxasse esse assunto, por que é um assunto até meio critico para mim comentar, mas não sou 

de levar batata na goela, comigo não existe isso, seja preto, seja branco, oque eu tenho para dizer, eu digo 

e não tenho medo de dizer aqui ou lá, acho que ele não fez por merecer para levar uma placa de honra ao 

mérito, trabalhou por anos nesse município, foi remunerado, foi bem pago, igual nós, nós estamos aqui, 

mas não estamos prestando favor ao Município, nós estamos recebendo e olha que recebemos um salário 

bom, então ele trabalhou por vários anos e recebeu, se aposentou por esse trabalho que fez e pela conduta 

dele nos últimos dias, não merecia placa, nós sempre fomos amigos de passar, dizer bom dia, boa tarde, 

eu nunca separei uma pessoa por ser de outro partido, ou de outra religião e sempre digo adeus, seja 

preto, seja branco, seja pobre, seja rico, últimos tempos seu João Maria passava na minha frente e não 

tinha coragem de me dizer adeus, então não merecia essa placa e não só por mim, falei com outras 

pessoas, me disseram a mesma coisa, então esse é o motivo que eu não aceitei fazer a placa, enquanto eu 

for Presidente aqui ele não tem placa, obrigado”.  Reassumiu a direção dos trabalhos o vereador Claudir 

Paludo que convidou todos para a próxima sessão ordinária dia 01 de junho de 2021, às 17:00 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. 


