
ATA Nº04/2022  

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2022. 

Aos 15.02.2022 (quinze dias do mês de fevereiro 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; GENECI DE OLIVEIRA; HORÁCIO VARGAS; JAQUES 

DE COL; LAURINDO BILINI; MARCIO TREMEA; 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 Nº09/2022: “Leva votos de PROFUNDO PESAR, pelo falecimento de 

DESIDERIO ROSO, ocorrido no dia 02 de fevereiro de 2022, registrando-se, nos anais desta casa”. 

Câmara Municipal de Vereadores. REQUERIMENTO Nº10/2022: “Leva votos de PROFUNDO 

PESAR, pelo falecimento de ROSALINA WIETCHINSKI, ocorrido no dia 07 de fevereiro de 2022, 

registrando-se, nos anais desta casa”. Câmara Municipal de Vereadores. REQUERIMENTO 

Nº11/2022: “Leva votos de PROFUNDO PESAR, pelo falecimento de MARGARIDA ROSA 

LEITE, ocorrido no dia 09 de fevereiro de 2022, registrando-se, nos anais desta casa”. Câmara 

Municipal de Vereadores. REQUERIMENTO Nº12/2022: “Leva votos de PROFUNDO PESAR, 

pelo falecimento de ELVIRA SALVADOR, ocorrido no dia 10 de fevereiro de 2022, registrando-se, 

nos anais desta casa”. Câmara Municipal de Vereadores. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO 

MUNICIPAL Nº009/2022: “Autoriza a contratação emergencial, por necessidade temporária de 

excepcional interesse público, de recursos humanos para a Secretaria Municipal de Educação e dá 

outras providências”. Flavio Golin – Prefeito Municipal. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO 

MUNICIPAL Nº010/2022: “Autoriza a contratação emergencial, por necessidade temporária de 

excepcional interesse público, de recursos humanos para a Secretaria Municipal de Educação e dá 

outras providências”. Flavio Golin – Prefeito Municipal. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO 

MUNICIPAL Nº011/2022: “Autoriza a contratação emergencial, por necessidade temporária de 

excepcional interesse público, de recursos humanos para a Secretaria Municipal de Agricultura e 

Secretaria Municipal de Obras, e dá outras providências”. Flavio Golin – Prefeito Municipal. 

PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO MUNICIPAL Nº012/2022: “Autoriza a prorrogação das 

contratações emergenciais, por necessidade temporária de excepcional interesse público, de recursos 

humanos para a Secretaria Municipal de Saúde, e dá outras providências”. Flavio Golin – Prefeito 

Municipal. INDICAÇÃO Nº003/2022: “Indica ao Poder Executivo Municipal, que sejam construídas 

duas lombadas, na rua Borges de Medeiros, em frente a propriedade de Luís Agostini e Adalberto 

Santin”. Ver. Valdomiro Lemes - Bancada PDT. INDICAÇÃO Nº004/2022: “Que o Poder executivo 

Municipal instale pontos de Iluminação Pública nas propriedades do interior do Município”. Ver. 

Valdomiro Lemes – Bancado do PDT. INDICAÇÃO Nº005/2022: “Construção de Calçamento na rua 

Siqueira Campos, bairro Nossa Senhora Aparecida”. Ver. Laurindo Bilini – Bancado do PT. 

INDICAÇÃO Nº006/2022: “Extensão da rede de energia elétrica, na rua Guajuviras, loteamento do 

Prado”. Ver. Laurindo Bilini – Bancado do PT. INDICAÇÃO Nº007/2022: “Que o Poder Executivo 

Municipal, efetue o pagamento de FG (Função Gratificada), aos motoristas da saúde, que prestam 

outros serviços”. Ver. Marcio Tremea – Bancado do PP. INDICAÇÃO Nº008/2022: “Que o Poder 

Executivo Municipal, preste ajuda de custo ao menino Luiz Fernando Bernardo e Silva, que irá 

representar Rio dos Índios no 19º Rodeio Crioulo Nacional e 9º Jogos Tradicionalistas, nos dias 24 a 

27 de fevereiro, na cidade de Criciúma - SC”. Verª. Naura Baptistella Fontana – Bancado do PT e Ver. 

Laurindo Bilini – Bancada PT. MOÇÃO Nº001/2022: “Moção de Aplauso ao Dr. Cesar Domingos 

Biava”. Vers. Claudir Paludo- Aldir Mulineth e Verª. Geneci de Oliveira- Bancada PP. Concedeu a 



palavra ao senhor vereador CLAUDIR PALUDO: “Cumprimento o Senhor Presidente, nobres 

colegas, imprensa, e assistência, Dr. Cesar que esta nos assistindo, levo meus votos de Pesar as 

famílias enlutadas, quanto aos Projetos de Lei, de contratação, sou favorável é de muita necessidade, 

vou me ater a secretaria de Obras e de Agricultura, que esta faltando mão de obra, quanto as 

indicações, sou favorável a todas, quanto a ajuda desse menino que vai representar o município é de 

grande importância, merece mesmo e o Município pode ajudar esse menino, fizemos uma Moção de 

apoio ao Dr. Cesar é justo que essa casa preste a homenagem a esse Dr. Que presta relevantes 

trabalhos ao nosso Município, mora aqui, em fim todos na saúde merecem, os últimos anos tem sido 

bem trabalhoso, então presto as homenagens ao senhor, o senhor pegou o jeito de lidar com nossa 

população, que Deus o ilumine, obrigado”. Concedeu a palavra a senhora vereadora GENECI 

OLIVEIRA: “Cumprimento o Senhor Presidente, nobres colegas, imprensa, e assistência, Dr. Cesar 

seja bem vindo, o Vande também, temos que mandar o nosso abraço as famílias enlutadas, um abraço 

especial a todos, quanto sãos Projetos, sou favorável a todos, a gente sabe a necessidade de mão de 

obra e sou favorável, indicações também se é feito é por que alguém pediu, especialmente a 04 que 

pede pontos de iluminação pública no interior, é uma questão de segurança, Moção que fizemos é 

muito justo pelo trabalho que esta sendo feito, dois anos de muito sofrimento para o pessoal da saúde, 

muito obrigado e que o Senhor fique aqui, que Deus lhe de força, saúde e que possa trabalhar por 

muito tempo, obrigada”. Concedeu a palavra a senhora vereadora NAURA BAPTISTELLA 

FONTANA: “Cumprimento o Senhor Presidente, nobres colegas, imprensa, e assistência, Ordem do 

dia, requerimentos de Pesar, quatro pessoas que nos deixaram, dona Rosalina mais nova um pouco, as 

demais todas na casa dos noventa, que Deus conforte os familiares, Projetos de Lei, fui favorável, em 

função de que as contratações são temporárias e que esse ano seja feito o processo seletivo, as 

indicações, da lombada na Borges de Medeiros é a rua que moro o pessoal cruza rápido, tem bastante 

crianças, usam a rua para brincar e é bem perigoso, espero que sejam feitas as lombadas, demais 

indicações sou favorável, parte cultural que colocamos, já teve outros anos, inclusive a Talita já 

representou nosso Município e agora o Luís Fernando, Moção de aplauso, não tinha visto antes, 

poderia ser em nome de todos os vereadores, e é merecido e que o senhor continue aqui por muito 

tempo, obrigado”. Concedeu a palavra ao senhor Vereador LAURINDO BILINI: “Cumprimento o 

Senhor Presidente, nobres colegas, imprensa, e assistência, eu costumo dizer, que gostaria de chegar 

numa sessão e não ter votos de Pesar, infelizmente a sessão passada tivemos 08 falecimentos e hoje 

mais quatro, quero levar meu abraço a todas as famílias enlutadas, não vou mencionar os projetos de 

Lei, sou favorável a todos, o que é bom é bom para todos, sou favorável, quanto a indicação do colega 

Valdomiro, não é pedir muito, da para rever essa questão das lombadas, onde não causa transtornos e 

acredito que quando os colegas colocam uma matéria, é fundamentada, por que é pedido das pessoas, 

coloquei uma indicação de calçamento e na medida do possível, que olhem com carinho, também a 

questão do loteamento ali, dos terrenos no Prado, que se resolva e legalizem aquelas questões, sou 

favorável as demais e queria me associar a Moção de Aplausos ao Dr. Cesar, isso é reflexo de um bom 

trabalho, o nosso espaço na sociedade não é o padrinho, madrinha que faz, cada um é responsável pelo 

seu espaço e o senhor só se escuta falar de bem e isso é gratificante ouvir, assim como bastante 

funcionários que são bem prestativos, muito obrigado pelo excelente trabalho que o senhor presta, 

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

Presidente, nobres colegas, imprensa, e assistência, nosso Vice-Prefeito, hoje Prefeito em exercício, 

Dr,. Cesar, hoje uma vasta matéria, quero desejar meus sentimentos as famílias enlutadas, temos 

quatro Projetos de muita importância, contratações para vários setores, mas sempre falei que as vagas 

sejam preenchidas por Processos Seletivos, são serviços que precisamos prestar a população, com todo 

o respeito as lideranças indígenas, que tenho todo o respeito, mas sou contra esse Projeto, temos um 



concurso e pessoas na banca, aguardando para serem chamadas e me coloco contra, pela justificativa 

da liderança apontar nomes, então meu voto técnico, sou contra, temos leis e futuramente a Lei pode 

notificar a administração, temos uma constituição e não pode ser divergida por grupos, obrigado”. 

Assumiu a direção dos trabalhos a Vereador Geneci Oliveira, que concedeu a palavra ao senhor 

vereador ALDIR MULINETH: “Cumprimento o Senhor Presidente, nobres colegas, imprensa, e 

assistência, os colegas vereadores relataram, com grande tristeza em quase todas as sessões abordamos 

os votos de profundo Pesar, levo minhas condolências as pessoas enlutadas, Projetos de Lei, nos 

reunimos antes, para debater, discutir, ouve praticamente unanimidade, existe necessidade temporária, 

agradeço os colegas vereadores, também os de oposição, todos preocupados com o desenvolvimento, a 

questão da Fota, é diferente e segundo nossa assessoria é diferente, e a liderança indígena que indica 

quem deve trabalhar na escola, mas compreendo o raciocínio do colega Jaques, mas meu voto vai ser 

favorável, indicações, o vereador traz o desejo da sociedade e nosso trabalho é fazer essa mediação, 

iluminação pública, realmente é necessário e devemos olhar com carinho o nosso interior, a questão da 

cultura, também sou favorável e vamos ver uma maneira de ajudar, sobre a Moção, não somos só nós, 

somos todos os vereadores e toda a população de Rio dos Índios, sinta-se como um cidadão 

Rioindiense, obrigado”. Reassumiu a direção dos trabalhos o vereador Aldir Mulineth, que passou a 

votação da matéria: Projeto de Lei do Executivo Municipal nº09/2022; Aprovado por maioria. 

Projetos de Lei do Executivo Municipal nº 010, 011 e 012/2022; Aprovados por unanimidade. 

Moção nº 01/2022; Aprovada por unanimidade. Requerimentos nº09, 10, 11 e 12/2022; Deferidos 

de pleno. Indicações nº003, 004, 005, 006, 007 e 008/2022; Deferidas de Pleno. Atas nº02 e 

03/2022; Aprovadas por unanimidade. Concedeu a palavra a senhora vereadora GENECI 

OLIVEIRA: “Reintegro os cumprimentos a todos, como todos sabem nosso Município esta passando 

por uma seca muito grande e nós estamos muito preocupados, alguns vereadores viajaram buscar 

recursos e eu estarei me deslocando com o Sindicato para o Município de Ijuí, em um ato, onde 

estaremos levando uma pauta de reivindicações, aqui do Município iremos em 12 pessoas , eu estarei 

representando a Câmara, eu não necessito da agricultura para sobreviver, mas quem precisa esta 

complicado e daqui alguns dias vai ficar pior, falta água, as plantas não vão produzir, então precisamos 

de ajuda e vamos torcer que os governos atendam essa pauta, vamos nos unir, obrigado”. Concedeu a 

palavra a senhora vereadora NAURA BAPTISTELLA FONTANA: “Cumprimento novamente a 

todos e vou usar esse espaço para expor nossa viagem, cumprimos uma agenda muito produtiva e 

compreendo a preocupação da estiagem a gente levou nossa preocupação, os deputados estão também 

indo a Brasília, levando as demandas recebidas, são quase unanimes todos os Municípios do Rio 

Grande do Sul, nós levamos os decretos, os dados e fizemos muitos pedidos, principalmente para 

nossos pequenos agricultores, então esperamos que sejam abertas linhas de créditos para sanar as 

dificuldades, visitamos os gabinetes e também o escritório do deputado Marcon, em Porto Alegre e ele 

sinalizou um recurso para o Hospital Comunitário, para cirurgias, esperamos que venha, obrigado”. 

Concedeu a palavra ao senhor vereador CLAUDIR PALUDO: “Reintegro os cumprimentos a todos, 

quero dar as boas vindas aos novos secretários, Bido das obras, Jocélia que vai atender a saúde e o 

Robson da Fazenda, que Deus os ilumine que façam um bom trabalho, que o nosso povo merece e 

precisa, sobre a contratação da Fotã, sabe vereador Jaques que na Área Indígena a lei deles é outra, nós 

temos uma lei e eles tem outra lei e eu acho que eles estão certo, por que uma servidora de fora, talvez 

não vão se entender, o jeito de fazer a merenda eles tem o jeito deles e a língua deles, indicação do 

vereador Valdomiro, construção de duas lombadas, vamos ser honestos, se não esta no Projeto do 

asfalto, vamos fazer uma emenda e vamos fazer essas lombadas, por que a imprudência de certos 

motoristas do nosso Município é incrível de ver, tem gente que compro a habilitação, a maioria das 

bocas de lobo estão quebradas, onde que se viu uma coisa dessas, no mínimo tinha que fazer pagar, 



outros andam a cem por hora, dentro da cidade, cheio de crianças, pessoas caminhando, tem que fazer 

uma lombada a cada 50 metros, vamos nos respeitar e ter consciência, obrigado”. Concedeu a palavra 

ao senhor vereador LAURINDO BILINI: “Reintegro os trabalhos, quero fazer uma ressalva ao que 

falou o colega Claudir, a carteira de motorista é um documento, as vezes é isso, não precisava 

autoridade se todo o povo fosse ordeiro, mas infelizmente não tem como separar o joio do trigo, é uma 

questão de respeito com as famílias, bem colocada suas palavras e acho que é por ai o caminho, 

estivemos visitando o DAER, onde fomos recebidos pelo engenheiro chefe, levamos uma 

reivindicação, juntamente com a bancada de Nonoai, o alargamento daquela ponte e agora cabe ao 

Prefeito de Nonoai, tocar para frente, por que eles disseram que não sabiam, coloquei meus pedidos e 

estamos ai para somar forças e esse é um trabalho que tem que ser feito, então notificamos e eles nos 

sinalizaram e agora depende dos Prefeitos, estivemos visitando, praticamente todos os gabinetes de 

nossos deputados, fomos bem recebidos, levamos nossa preocupação, quando se fala em estiagem, se 

fala em água e água é vida e hoje a seca esta assolando 400 municípios do nosso estado, a gente 

percebe a preocupação das autoridades, então nossos deputados estão em comitiva a Brasília para 

pressionar a liberação de recursos e além de prolongar as dividas, tem que vir 8, 10 mil imediatamente 

para essas famílias, o interior não tem salário, nossa comunidade é baseada na agricultura, visitamos o 

gabinete do deputado Marcon, ele sinalizou com cem mil reais para a saúde, o hospital que atende a 

região, vamos visitar o senador Paim, visitar o nosso pessoal e que eles não venham só pedir voto, 

mandem recursos para nosso Município, que somos carente e precisamos, sobre o assunto do menino, 

prefeito vamos olhar com carinho e se possível, nós vereador vamos fazer uma vaquinha e ajudar essa 

família, a família esta de parabéns e nós temos o dever der apoiar, prefeito quero fazer um pedido, as 

horas máquinas, não só enquanto dure o decreto, mas sempre, atendam nossa pequena propriedade. 

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

senhor vereador ALDIR MULINETH: “Reintegro os cumprimentos a todos, como mencionaram os 

colegas vereadores, nesse momento nossa preocupação maior, além da pandemia é também a estiagem, 

tenho um documento do Presidente do Sindicato, esta abrangendo quase todos os municípios do estado 

a Prefeitura quase não esta dando conta mais de levar água e essa pauta da água, não podemos lembrar 

só quando falta, temos que encontrar caminhos e nos prevenir, parabéns ao Executivo, mas temos que 

tentar prevenir, eu vejo as cisternas como um bom investimento, a saída é as propriedades armazenar a 

água, com cisternas e precisamos levar adiante essa ideia, vai começar a chover e vamos achar que o 

problema estará resolvido, não estará, logo vem a seca de novo, o Sindicato esta fazendo uma Moção, 

no que se refere a pauta das demandas familiares, sendo que essa seca é uma das piores do histórico 

gaúcho, então na próxima sessão vamos apresentar essa Moção e colocar como apoio ao Sindicato, 

tenho convite para festa na Encruzilhada Bela Vista dia 27, matiné com o K3, então vamos tentar 

recuperar nossas diversões, estão todos convidados a participar, obrigado”. Nada mais havendo a ser 

tratado convidou todos para a próxima sessão ordinária dia 08 de março 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. 

 


