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 ATA Nº12/2021  

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 01 DE JUNHO DE 2021. 

Ao 01.06.2021 (um dia do mês de junho de dois mil e vinte um), as 17h00min (dezessete 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; LAURINDO BILINI; 

NAURA BAPTISTELLA FONTANA e VALDOMIRO LEMES. Ausente os vereadores JAQUES 

DE COL e PAULO VERGUEIRO. 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 Nº31/2021: “Leva votos de Profundo Pesar, pelo falecimento 

de IRENE ANZILHEIRO, ocorrido no dia 27 de maio de 2021, registrando-se nos anais desta casa”. 

Câmara Municipal de Vereadores. REQUERIMENTO Nº32/2021: “Leva votos de Profundo Pesar, pelo 

falecimento de SILVESTRE IORIATI, ocorrido no dia 16 de maio de 2021, registrando-se nos anais 

desta casa”. Câmara Municipal de Vereadores. PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº017/2021: 

“Autoriza o Município de Rio dos Índios-RS., a pagar, em contraprestação a serviços de publicidade, os 

valores que especifica, define os jornais e radio, que são considerados imprensa oficial e dá outras 

providências”. Flavio Golin- Prefeito Municipal. PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº018/2021: 

“Autoriza o Poder Executivo a celebrar Termo de colaboração com a Associação Hospitalar Comunitária 

e Beneficente de Nonoai e dá outras providências”. Flavio Golin- Prefeito Municipal. INDICAÇÃO 

Nº049/2021: “Recuperação e cascalhamento da estrada que da acesso a propriedade de Vicente Golin, em 

Posse dos Linhares”. Ver. Valdomiro Lemes – Bancada do PDT. INDICAÇÃO Nº050/2021: “Que seja 

realizado uma revisão completa nas lixeiras da cidade”. Ver. Valdomiro Lemes- Bancada PDT e Verª. 

Naura Baptistella Fontana – Bancado do PT. INDICAÇÃO Nº051/2021: “Construção de Banheiro 

Público, na Praça Municipal”. Ver. Claudir Paludo – Bancada do PP. INDICAÇÃO Nº052/2021: 

“Construção de calçada na rua Romano Padoan, no trecho da Prefeitura Municipal até a rampa de 

lavagem”. Ver. Laurindo Bilini – Bancada do PT. INDICAÇÃO Nº053/2021: “Que o Poder Executivo 

Municipal, disponibilize um veículo para transportar as pessoas carentes do Município”. Ver. Laurindo 

Bilini – Bancada do PT. INDICAÇÃO Nº054/2021: “Que o Poder Executivo Municipal, elabore um 

Projeto de Lei, para ter o domínio de 2(dois) metros cada lado, das estradas municipais”. Ver. Claudir 

Paludo – Bancada do PP. MOÇÃO Nº13/2021: “Moção de congratulações ao Município de Nonoai-RS., 

pela passagem do dia 31 de maio, data do seu 62º aniversário politico administrativo”. Verª. Naura 

Baptistella Fontana e Laurindo Bilini – Bancada do PT. MOÇÃO 14/2021: “Moção de apoio a 

construção de um monumento em homenagem aos Beatos Manuel e Adilio”. Bancada PP. Concedeu a 

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

colegas, imprensa, assistência, sobre os requerimentos de Profundo Pesar, quero enviar o meu abraço a 

essas pessoas enlutadas, que tenham fé em Deus, sobre o Projeto de Lei, dos serviços de publicidade, a 

gente já aprovou esse requerimento na sessão anterior, até fui eu que pedi e quero pedir aos vereadores 

hoje, para nós aprovar esse projeto, que foi a população que pediu, para acompanhar melhor a 

programação do Município, sobre o repasse de recursos ao Hospital Comunitário, eu sou favorável, é 

justo, a gente nunca sabe quando vai precisar, indicações sou favorável, a do vereador Claudir de 2 

metros do lado das estradas, acho justo, para poder abrir melhor as estradas, Moção de parabéns ao 

Município de Nonoai, quero me associar, merece ser aplaudido, a nossa mãe, precisamos muito do 

comércio e serviços, a outra Moção também sou favorável, vai ajudar o Turismo da nossa região, 

obrigada”. Concedeu a palavra ao senhor vereador ALDIR MULINETH: “Cumprimento o senhor 

Presidente, nobres colegas, imprensa, assistência, temos votos de Profundo Pesar as famílias Anzilheiro e 

Ioriati, quero levar o nosso abraço a essas pessoas enlutadas, de maneira toda espacial a família Ioriati, 

sócio fundador da nossa comunidade, meus sentimentos a todos os familiares, dona Maria Bilibio sua 

esposa, irmão Elio Ioriati e toda a sua família, o meu abraço, que Deus amenize a dor, Projeto de Lei, 
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será cancelado o outro contrato e será feito um novo contrato, o custo um só, Projeto de Lei do repasse ao 

Hospital Comunitário, sou favorável a gente repassa com amor esse dinheiro, é com prazer de ajudarmos, 

indicações, sou favorável a todas o vereador é o porta voz de todos, Moção de congratulações ao 

Município de Nonoai, quero deixar meus parabéns a todos os Nonoaienses, pelos 62 anos, Moção de 

apoio ao Monumento aos Beatos Manoel e Adilio, trará bastante benefícios ao Turismo religioso na 

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

senhor Presidente, nobres colegas, imprensa, assistência, quanto aos requerimentos, quero levar meus 

votos de Pesar as famílias, Projeto de Lei sou favorável aos dois, li no seu olhar seu Ari, que bom que 

ainda tem pessoas com esse coração e com essa vontade de trabalhar para o povo, nossa bancada também 

conseguiu recursos para ajudar e eu senti a necessidade, como vereador de buscar recurso e nada mais 

justo do que aplicar na saúde e pode ter certeza que buscaremos mais, amanha vamos levar um oficio 

para o Prefeito e fazer a entrega de mais cem mil reais, em nome do deputado Bohn Gass, custeio para a 

saúde, quanto as indicações, sou favorável, meu pedido, quero que me ajudem aprovar e que seja feito 

imediatamente, a construção de uma calçada, quem vem de Nonoai, tem dificuldade enorme de dirigir, ali 

não tem acostamento, já ocorreu acidente e é muito perigoso, quanto a outra indicação que fiz, muitas 

vezes me vêem como um vereador chato, mas amigo da população, estou pedindo um carro para as 

pessoas que por ironia do destino não tem seu ato móvel, muitas vezes a gente vê carro público correndo 

a toa, passearem como nosso dinheiro, aprendi a defender a verdade e o homem que se colocar com a 

verdade se coloca em qualquer lugar da sociedade e a gente vê casos e casos, colocamos uma Moção para 

parabenizar a população de Nonoai, parabéns a todos os cidadãos nonoaienses, indicação para 2 metros 

de beira de estrada, isso já devia ter acontecido, mas eu fui secretario e nunca derrubei cerca de ninguém, 

por que a função do secretario é construir dialogo com as pessoas, ir na frente das máquinas, conversar 

com as pessoas, com o proprietário, uma vez foram patrolar uma estrada, eu entendo que era necessário, 

mas como seria bom, ter sido respeitado e me avisado antes, mas arrancaram acerca, mas como as 

formigas trabalhadeiras, a gente reconstruiu de novo, obrigado”. Assumiu a direção dos trabalhos o 

vereador Aldir Mulineth, que passou a palavra ao senhor vereador CLAUDIR PALUDO: 

“Cumprimento o senhor Presidente, nobres colegas, imprensa, assistência, quero levar minhas 

condolências as famílias enlutadas, quero pedir aos colegas vereadores, que aprovem os Projetos de Lei, 

o contrato com a Radio Nonoai é muito importante, todo o povo pedia a radio 101.1, que tem mais 

abrangência, o Projeto de Lei para passar o recurso ao Hospital Comunitário, tinha feito uma indicação 

para passar vinte mil, mas como a demanda é grande, vamos passar trinta mil, é bom que o seu Ari esteja 

aqui, para ver que a nossa casa precisa uma reforma, a Câmara precisa um carro, mas nesse momento de 

pandemia o mais importante é a saúde, o restante pode esperar e para nós é uma alegria repassar essa 

verba, eu fiz duas indicações, até é constrangedor o Presidente fazer indicação, mas quando o povo pede, 

temos que fazer, banheiro público, temos, mas estragam, até é necessário os vigilantes cuidar isso, a outra 

para o Município ter o domínio de dois metros cada lado das estradas, eu sei mais que todo mundo sobre 

isso, trabalhei sete anos, estou respondendo processo, agora não, por causa da pandemia, mas a cada 

trinta dias, tinha que assinar um livro no Fórum, por que uns fazem a cerca dentro da sarjeta, oque 

aconteceu com o seu Laurindo, não passava ceifa, não passava plantadeira, os cara tem que colher, fomos 

lá e abrimos, realmente foi derrubado uns palanque, mas tinha que ser feito o serviço, pesso que apoiem 

essa indicação, que com o preço do soja o pessoal quer plantar até dentro das estradas, mas o Município 

tem que ter autonomia, Moção de apoio a Nonoai, bem colocada, Moção de apoio ao Monumento, temos 

que ajudar, nos irmanar, obrigado”. Reassumiu a direção dos trabalhos o vereador Claudir Paludo. Passou 

a votação da matéria: Projetos de Lei nº017 e 018//2021; Aprovados por unanimidade. Moções nº13 e 

14/2021; aprovadas por unanimidade. Indicações nº049, 050, 051, 052, 053 e 054/2021; deferidas de 

pleno; Requerimentos nº 31 e 32/2021; Deferidos de pleno, Ata nº 11/2021, foi aprovada por 

unanimidade. Concedeu a palavra ao senhor vereador LAURINDO BILINI: “Reintegro os 

cumprimentos a todos, quero associar ao vereador Claudir, nessa demanda dos dois metros de estrada, 
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talvez seja pouco, mas só para quem escuta e sabe, ou para a minha comunidade, sabem que a minha 

primeira formação foi num seminário e a segunda foi num quartel, depois nunca mais me afastei da 

minha querida terra de Rio dos Índios, onde tenho minha família, senhor Presidente acho que ouve um 

grande equivoco, por que eu sou favorável as melhorias, eu nunca fiz cerca dentro das sarjetas e até tem 

minha propriedade para quem quiser ver, até tirei fotos, não sou ganancioso por soja, procuro trabalhar 

com tecnologia para extrair mais da terra, não faço cerca dentro de estrada, aquilo foi pura maldade oque 

aconteceu aquele dia, por que a propriedade era minha para o lado de cima, onde é meu podem cortar a 

vontade, que pena que não tenho cascalho para ceder aquela comunidade que sofre, quanto a Moção, sou 

homem religioso, quero me associar a bancada de vocês e dizer que sou favorável, que o homem que é 

devoto a Deus, só tem a dar bons passos e colher bons frutos, obrigado”. Convidou todos para a próxima 

sessão ordinária dia 15 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. 


