
ATA Nº05/2022  

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 08 DE MARÇO DE 2022. 

Aos 08.03.2022 (oito dias do mês de março 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; 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 Nº13/2022: “Requer 

licença, para tratar de assuntos particulares, por prazo indeterminado”. Ver. Marcio Tremea- Bancada 

PP. REQUERIMENTO Nº14/2022: “Leva votos de PROFUNDO PESAR, pelo falecimento de 

FIORINDO RIVA, ocorrido no dia 20 de fevereiro de 2022, registrando-se, nos anais desta casa”. 

Câmara Municipal de Vereadores. REQUERIMENTO Nº15/2022: “Leva votos de PROFUNDO 

PESAR, pelo falecimento de ELISANDRO DA ROSA, ocorrido no dia 21 de fevereiro de 2022, 

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

Nº16/2022: “Leva votos de PROFUNDO PESAR, pelo falecimento de ARDOINO VIEIRA, 

ocorrido no dia 02 de março de 2022, registrando-se, nos anais desta casa”. Câmara Municipal de 

Vereadores. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO MUNICIPAL Nº013/2022: “Cria cargos em 

comissão no quadro dos cargos em comissão ou funções gratificadas do Município, altera a carga 

horária do cargo em comissão de procurador e dá outras providências”. Vanderlei Antunes Pinto – 

Prefeito Municipal em exercício. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO MUNICIPAL Nº014/2022: 

“Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com a Associação Comunitária Hospitalar 

de Aratiba –ACHA – e com o Hospital São Roque de Getúlio Vargas, e dá outras providências”. 

Vanderlei Antunes Pinto – Prefeito Municipal em exercício. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO 

MUNICIPAL Nº015/2022: “Autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar auxilio financeiro a 

associação dos Acadêmicos de Rio dos Índios-RS., e dá outras providências”. Vanderlei Antunes Pinto 

– Prefeito Municipal em exercício. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO MUNICIPAL 

Nº016/2022: “Autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar e pagar despesas com o aniversário do 

Município e dá outras providências”. Vanderlei Antunes Pinto – Prefeito Municipal em exercício. 

PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO MUNICIPAL Nº03/2022: “Institui o Prêmio Mulher 

Cidadã no Município de Rio dos Índios/RS e dá outras providências”. Verª. Naura Baptistella Fontana 

– Bancada PT. INDICAÇÃO Nº009/2022: “Que sejam incluídas as seguintes ruas, no Projeto 

Pavimenta”. Ver. Laurindo Bilini - Bancada PT. INDICAÇÃO Nº010/2022: “Recuperação da estrada 

que dá acesso a propriedade de Albar Quadrado, em Linha Fátima”. Ver. Laurindo Bilini – Bancado 

do PT. INDICAÇÃO Nº011/2022: “Construção de abrigo para espera de Ônibus, próximo a 

propriedade de Albino Domingues, em São Valentim”. Ver. Claudir Paludo – Bancado do PP. 

MOÇÃO Nº02/2022: “Moção de apoio e incentivo ao comércio local”. Ver. Claudir Paludo -  

Bancada PP. MOÇÃO Nº03/2022: “Moção de parabéns ao menino Luiz Fernando Bernardo e Silva, 

por ter se tornado Campeão nacional por equipe, modalidade Vaca Parada, categoria de 00 a 07 anos”. 

Verª. Naura Baptistella Fontana e Ver. Laurindo Bilini - Bancada PT. MOÇÃO Nº04/2022: “Moção 

de congratulações, pela passagem do sai 08 de março, Dia Internacional da Mulher”. Câmara 

Municipal de Vereadores. MOÇÃO Nº05/2022: “Moção de apoio frente às demandas do Sindicato 

dos Trabalhadores Rurais –STR e da Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do 

Sul – FETAG-RS, no que se refere a pauta contendo as demandas dos agricultores familiares para 

amenizar os efeitos da seca que ocorre no Rio Grande do Sul”. Câmara Municipal de Vereadores 

Concedeu a palavra ao senhor vereador HORÁCIO VARGAS: “Cumprimento o Senhor Presidente, 



nobres colegas, imprensa, e assistência, hoje um dia especial, por ser o Dia das mulheres, hoje assume 

a vereadora Eliane e acho que pela primeira vez, teremos três vereadoras, é triste chegar aqui e ter os 

Votos de Pesar, mas a nossa vida é assim, quanto as indicações, sou favorável e estamos de parabéns 

de 2012 para cá, que quando assumimos não tinha nenhum palmo de asfalto e hoje vamos ter 95% da 

cidade de asfalto e depois a proposta é partir para as comunidades, com calçamento, asfalto e aqui 

somos todos parceiros e todos os Projetos são para o bem do povo, obrigado”. Concedeu a palavra a 

senhora vereadora NAURA BAPTISTELLA FONTANA: “Cumprimento o Senhor Presidente, 

nobres colegas, imprensa, e assistência, hoje um dia especial, dia da mulher, sobre a ordem do dia, 

requerimentos de Pesar, estendo as condolências às famílias enlutadas, sobre os Projetos sou favorável 

a todos, vou me ater ao Projeto de minha autoria, que institui o Premio Mulher Cidadã a gente vê que 

todos os Municípios fazem homenagens, eu acredito que esse Projeto não é difícil de executar, todo o 

ano vamos homenagear e todas as mulheres merecem, a Moção que colocamos parabenizando o 

menino Luiz e se consagrou Campeão por equipe e elevou o nome do Município a nível nacional, as 

demais Moções também sou favorável, obrigado”. Concedeu a palavra a senhora vereadora GENECI 

DE OLIVEIRA: “Cumprimento o Senhor Presidente, nobres colegas, imprensa, e assistência, sobre a 

matéria, quero mandar meu abraço fraterno a essas famílias que perderam seus entes queridos, que 

deus receba essas pessoas em sua glória e conforte as famílias, Projetos de Lei, sou favorável, serviços 

que precisam ser feitos, por isso o projeto que cria cargos, essas vagas são desde o ano passado, a 

questão da água é muito importante, os indígenas também é uma demanda, a cultura nosso Município é 

carente, então vai ter o departamento sobre isso também, ajuda aos universitários também sou 

favorável, festa do Município, ficamos parados muito tempo e agora, não vai ser uma festa grande, 

mas vai ser comemorado, as Moções sou favorável a todas, demanda dos agricultores, sempre estou do 

lado dos agricultores, obrigado”. Concedeu a palavra ao senhor Vereador JAQUES DE COL: 

“Cumprimento o Senhor Presidente, nobres colegas, imprensa, e assistência, hoje dia 08 de março, dia 

da Mulher, parabéns a vereadora Eliane que hoje vai integrar nossa casa, Profundo Pesar pela 

passagem de pessoas de nosso Município, que o tempo amenize a dor dessas famílias, temos Projetos 

de Lei que cria cargos, quero registrar que são cargos em comissão e dará impacto no nosso 

orçamento, Projeto que fixa convênio com os Hospitais, tem o meu aval, todo o dinheiro investido em 

saúde é pouco, Projeto que auxilia a associação dos Acadêmicos, muito importante, tínhamos um 

repasse de 7 mil, hoje estão pedindo para ajudar com 5 mil, não sei se podemos ajudar a suprir esses 2 

mil com o orçamento da Câmara e todo o investimento em educação, ainda é pouco, é melhor ajudar 

um acadêmico, do que um marginal na cadeia, Projeto do legislativo, sou favorável, até podia fazer um 

gancho, para nós fazer já nas festividades do Município, indicações e moções sou plenamente 

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

Senhor Presidente, nobres colegas, imprensa, e assistência, sempre digo, que bendito será o dia que nós 

chegar em uma sessão e não tiver votos de Profundo Pesar, que Deus conforte essas famílias, quanto 

aos Projetos de Lei, somos dois poderes, legislativo e Executivo, independentes e harmônicos e talvez 

deveríamos sentar com o executivo, antes de os Projetos vir a essa casa e rever certas coisas, cargos 

comissionados geram gastos, estamos vivendo época difícil, quanto a ajuda aos universitários, sou 

favorável, vai ser gasto 50 mil com as festas do Município, sou favorável, mas foram gastos sessenta 

mil para as comemorações natalinas e tem famílias sem água, dependendo de caminhão pipa, é só uma 

analise, as comunidades do interior também não conseguem fazer festas, nós fazer aglomeração, talvez 

vá disseminar a pandemia, quero me associar a sua Moção colega Naura, quanto a indicação, peço o 

apoio dos colegas, obrigado”. Concedeu a palavra ao senhor vereador CLAUDIR PALUDO: 

“Cumprimento o Senhor Presidente, nobres colegas, imprensa, e assistência, quero cumprimentar de 

maneira especial, em nome da dona Maria, todas as mulheres que aqui estão, temos três votos de 



Pesar, levo minhas condolências as famílias, sobre os Projetos, foram lidos, quero dizer que sou 

favorável a todos, que o Executivo manda, por que esta precisando e sou favorável, indicações, são 

deferidas pela Mesa, Projeto da vereadora Naura sou favorável, fiz uma Moção ao Comércio local, que 

até pouco tempo eu comprava em Nonoai e aqui temos 99% do que precisamos, vamos comprar aqui, 

para nós cobrar, o restante sou favorável, obrigado”. Assumiu a direção dos trabalhos a Vereadora 

Geneci Oliveira, que concedeu a palavra ao senhor vereador ALDIR MULINETH: “Cumprimento o 

Senhor Presidente, nobres colegas, imprensa, e assistência, feliz dia das mulheres, em nome da minha 

mãe, que esta aqui, com o coração entristecido, nos reportamos sobre os votos de Pesar e assim levo 

minhas condolências as famílias enlutadas, sobre os Projetos, o que cria os departamentos, estamos 

realmente em recessão, mas é importante nós criar o departamento da água, tem o apoio dessa casa, 

mas a pessoa que receber esse compromisso, que trabalhe para resolver esse problema, eu sempre falei 

aqui, sobre o sistema de cisternas, então já deixo para a pessoa que receber essa pasta, o incentivo para 

trabalhar num programa de cisternas, também departamento de cultura, precisamos incentivar os 

jovens e também departamento indígena, vai ter uma pessoa para cuidar das questões indígenas e 

também o projeto das festividades, precisamos cuidar um pouco da nossa cabeça e também o Projeto 

para homenagear as cidadãs, também podemos homenagear os homens, que também merecem, 

Moções sou favorável, indicações também, o menino que ficou campeão da vaca parada, Luiz 

Fernando de uma família boa de laço, sua prima já ficou campeã, também reivindicações sobre a seca, 

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

votação da matéria: Projetos de Lei do Executivo Municipal nº013, 014, 015 e 016/2022; 

Aprovados por unanimidade. Projeto de Lei do Legislativo Municipal nº 03/2022; Aprovado por 

unanimidade. Requerimento nº13/2022; Aprovado por unanimidade. Moções nº 02, 03, 04 e 

05/2022; Aprovadas por unanimidade. Requerimentos nº14, 15 e 16/2022; Deferidos de pleno. 

Indicações nº009, 010 e 011/2022; Deferidas de Pleno. Atas nº04/2022; Aprovada por unanimidade. 

Após a votação e aprovação do Requerimento nº13/2022, no começo da votação e após apresentar os 

documentos necessários e prestar o juramento foi empossada a suplente de vereadora, senhora Eliane 

Civa.  Concedeu a palavra a senhora vereadora GENECI OLIVEIRA: “Reintegro os cumprimentos a 

todos, agora sim, quero cumprimentar as mulheres guerreiras que estão nos acompanhando, vocês são 

o nosso alicerce, sempre tive um sonho desde quando me elegi, de ter minha mãe aqui numa sessão e 

em seu nome cumprimento todas as mulheres, a senhora foi uma guerreira, criou nós, foi mãe e pai e 

criou nós, ficou viúva com sete filhos pequenos, muito obrigada dona Maria, cada mulher tem uma 

missão para ser cumprida e Deus não da o peso maior do que a gente pode carregar, então sintam-se 

todas as mulheres abraçadas, obrigada”. Concedeu a palavra a senhora vereadora NAURA 

BAPTISTELLA FONTANA: “Cumprimento novamente a todos, queremos ocupar esse espaço, para 

falar um pouco da nossa convidada, eu gostaria de trazer minha mãe, mas não é possível, então trouxe 

a Olga para representar minha mãe, foi a mulher que assumiu o comando da casa, quando minha mãe 

faleceu, cuidando do meu pai, então quero que você saiba, nunca vai ocupar o lugar da mãe, mãe é 

única, mas você é como nossa mãezona, que Deus te ilumine, a mãe do Aldir também foi minha 

vizinha e a dona Ada também e todas as mulheres devem receber as homenagens e felicidades a todas 

nós, obrigada”. Concedeu a palavra a senhora vereadora ELIANE CIVA: “Cumprimento o Senhor 

Presidente, nobres colegas, imprensa, e assistência, agradeço primeiramente a Deus, por essa 

oportunidade de mais uma vez estar aqui, representando o povo de Rio dos Índios, tentando ajudar a 

administração no que for possível, dar idéias, solucionar problemas e ajudar quem precisar, e como 

prometi ajudar meu município, sem olhar partidos ou a quem, hoje um dia muito especial, 

representando as mulheres, aqui a Naura, mulher guerreira, representando as mulheres que tem que 

trabalhar fora e cuidar da família, a Gene também uma mulher prendada e eu representando as duas 



classes de mulheres e me sinto orgulhosa de representar a junção da caneta e da inchada, fica aqui o 

feliz dia das mulheres para todas as mulheres, que com tanta tristezas, guerras acontecendo e vimos 

mulheres parceiras para ajudar a defender nações, feliz dia das mulheres para todas nós, obrigado”. 

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

quero de forma especial parabenizar minha mãe, minha esposa e em nome delas o meu abraço a todas 

as mulheres e que Deus esteja sempre presente em suas vidas, então meus parabéns a todas as 

mulheres, muito obrigado”. Concedeu a palavra ao senhor vereador LAURINDO BILINI: “Reintegro 

os trabalhos, quero cumprimentar a colega Eliane, seja bem vinda a essa casa, em especial 

cumprimento minha esposa, dizer que por trás de um grande homem, há uma grande mulher, tudo 

oque somos devemos a nossa mãe, muitas vezes a nossa esposa e nesse dia quero levar o meu abraço a 

todas as Anitas de Rio dos Índios, muitas vezes a mulher é o cepo e a coberta da casa, a todas as 

mulheres um grande abraço, muito obrigado Cleci, pela família que nós temos, obrigado”. Concedeu a 

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

três vereadoras, quero cumprimentar a minha esposa, as funcionárias da casa, quero dizer que tinha 

umas coisas para dizer, mas vou deixar para outro dia, o Sérgio sabe, aqui nós discutia, nossas idéias 

diferentes, mas era amigo, quero desejar meus parabéns a todas as mulheres, agradecer a minha esposa 

por me aturar, que tenho um monte de defeitos e obrigado por vocês existirem, obrigado”.  Assumiu a 

direção dos trabalhos a vereadora Geneci Oliveira, que concedeu a palavra ao senhor vereador ALDIR 

MULINETH: “Reintegro os cumprimentos a todos, a minha homenageada, não poderia ser diferente, 

é minha mãe, tem minha esposa, minha filha, minha sogra, que também são mulheres importantes na 

minha vida, mas sem dúvidas nenhuma a mãe, graças a Deus que permite ter presente hoje, tenho 

certeza que muitos gostariam de ter a mãe presente, para fazer essa homenagem, então meu 

agradecimento a Deus por me proporcionar esse momento, parabenizo as funcionárias dessa casa, pelo 

trabalho, pelo zelo, dizer obrigado por vocês existirem, a base de tudo é a mulher, a mãe a esposa, a 

filha, desculpem a emoção, que Deus abençoe todas as mulheres do mundo, aquelas que sofrem, que 

defendem seus lares, que Deus abençoe a cabeça dessas pessoas que tem o Poder de evitar essas 

guerras, obrigado”. Reassumiu a direção dos trabalhos o vereador Aldir Mulineth, que convidou as 

vereadoras Naura e Geneci para lerem uma mensagem de homenagem ao dia das Mulheres. Nada mais 

havendo a ser tratado convidou todos para a próxima sessão ordinária dia 22 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. 

 


