
ATA Nº21/2021  

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2021. 

Aos 21.09.2021 (vinte e um dias do mês de setembro 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 Nº44/2021: “Votos de PROFUNDO PESAR, pelo falecimento de PAULO 

BARCELOS, ocorrido no dia 13 de setembro de 2021, registrando-se nos anais desta casa”. Câmara 

Municipal de Vereadores. REQUERIMENTO Nº45/2021: “Votos de PROFUNDO PESAR, pelo 

falecimento de DIORACI CHAVES, ocorrido no dia 15 de setembro de 2021, registrando-se nos 

anais desta casa”. Câmara Municipal de Vereadores. REQUERIMENTO Nº46/2021: “Votos de 

PROFUNDO PESAR, pelo falecimento de DILSE DIAS DE OLIVEIRA, ocorrido no dia 19 de 

setembro de 2021, registrando-se nos anais desta casa”. Câmara Municipal de Vereadores. PROJETO 

DE LEI Nº031/2021: “Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2022 e dá outras 

providências”. Flávio Golin – Prefeito Municipal. PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO 

MUNICIPAL Nº04/2021: “Institui o conteúdo sobre a Cultura Tradicionalista Gaúcha nas Escolas 

Municipais de Ensino e dá outras providências”. Ver. Márcio Tremea- bancada PP. INDICAÇÃO 

Nº074/2021: “Ampliação de rede de água encanada de Linha Fátima”. Ver. Márcio Tremea – Bancada 

do PP. INDICAÇÃO Nº075/2021: “Indica ao Poder Executivo Municipal a regulamentação da 

criação e de manejo de galos no Município de Rio dos Índios”. Ver. Claudir Paludo – Bancada do PP. 

INDICAÇÃO Nº076/2021: “Recuperação da ponte, próximo a propriedade de Alcir Oliveira, em 

Linha Batinga”. Verª. Geneci de Oliveira – Bancada do PP. Concedeu a palavra ao senhor vereador 

MARCIO TREMEA: “Cumprimento o senhor Presidente, nobres colegas, imprensa, assistência, 

quero deixar meus pesar, meu abraço fraterno aos familiares dos entes queridos que partiram, esposa 

do nosso motorista da saúde, Odilar, Projeto das diretrizes orçamentárias e sobre o meu Projeto, espero 

o apoio dos nobres colegas que tem filhos e filhas que dançam, professores na pessoa do nosso eterno 

Amaral e aqui começo la nos anos 80, que surgiu o primeiro conjunto gaúcho, os Carijós, que 

deixaram aqui a sua história, como diz o colega Jaques estamos aqui de passagem, mas a cada pouco 

estamos deixando uma semente plantada e o tradicionalismo é uma cultura única no mundo inteiro, 

nossas pilchas, o churrasco e espero deixar um pouco da minha contribuição e quando se fala em 

tradição gaúcha, nosso povo leva o nome do Município a nível de país, temos vários piquetes aqui no 

Município e essas pessoa que trabalharam diariamente para manter a tradição, encontram o meu apoio 

e estou disposto a lutar por ideais e sonhos, sobre a indicação da rede de água é uma necessidade 

antiga e essas pessoas precisam, queria levar a mais pessoas, mas o que temos para o momento é para 

essas pessoas, sobre a indicação de manejo de criação de galos, sou favorável, por que dentro da 

cultura existem coisas que podem ser defendido, assim como tantas, indicação da vereadora Gene, com 

certeza, tem necessidade, então sou favorável, obrigado”. Concedeu a palavra ao senhor vereador 

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

requerimentos, quero levar meus pesar aos familiares, é triste, doloroso perder alguém da família, 

quanto ao Projeto de Lei do executivo, sou favorável, Projeto do legislativo, também sou favorável, 

quero me associar a matéria do colega márcio, todos nós somos tradicionalistas, posso dizer que eu, o 

seu Luiz e o padre Paulo, somos sócios fundador e o pai que criar o filho no tradicionalismo, jamais 

vão ter problemas com o filho, parabéns, quero me associar, indicação do vereador Claudir Paludo, 



quero dizer que sou favorável, todo o esporte é lindo, saudável, vai de nós saber apreciar, eu por 

exemplo, gosto de carreiras, rinha de galo, pescaria, cada um tem uma cultura, o esporte faz parte, não 

podemos viver só para trabalhar, temos que ter lazer, para ter uma cabeça boa e uma vida saudável, 

quanto a indicação da colega Gene, quero me associar, o vereador que traz uma matéria é por que ele 

andou e viu as necessidades, temos que nos associar com Nonoai e rever aquela de Santa Cecilia, esta 

com 10 ou 11 anos e tem fluxo grande de máquinas, quanto a indicação da rede de água, eu já coloquei 

e esta no papel, mas vamos trabalhar para que aconteça, obrigado”. Concedeu a palavra a senhora 

vereadora GENECI DE OLIVEIRA: “Cumprimento o senhor Presidente, nobres colegas, imprensa, 

assistência, sobre os requerimentos de Pesar, quero enviar o meu abraço com muito carinho a essas 

famílias enlutadas, sobre o Projeto de Lei do Executivo, sou favorável, Projeto do colega Márcio 

também sou favorável é muito importante que se cultue a tradição gaúcha, demais indicações sou 

favorável e sobre a minha indicação, quero agradecer ao Alcir que foi ele que viu que a ponte esta 

quebrada, fui olhar, tirei as fotos e mostrei para o Flavio, o Prefeito esta sabendo e acredito que vai 

fazer e quem ver uma situação de perigo como essa, deve avisar e vamos cuidar do nosso Município, 

tem muitas indicações paradas, varias indicações de estradas e tem muita gente cobrando, então vamos 

conversar com o Prefeito, obrigado”. Passou a votação da matéria: Projeto de Lei do Legislativo nº 

04/2021; Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº031/2021; Aprovado por unanimidade. 

Requerimentos nº44, 45 e 46/2021; deferidos de pleno. Indicações nº 074, 075 e 076/2021; 

deferidas de pleno. Ata nº 20/2021; Aprovada por unanimidade. Concedeu a palavra a senhora 

vereadora NAURA BAPTISTTELLA FONTANA: “Cumprimento o senhor Presidente, nobres 

colegas, imprensa, assistência, quero fazer uma fala em homenagem ao 20 de setembro e que toda a 

nossa gente possa de fato ser livre e ter orgulho da nossa terra, vou declamar uma poesia em 

homenagem a mulher gaúcha, que se chama, Gaúcha Guerreira de Salvador Lambert, fala da história 

como ocorreu, então para todas as mulheres, quero dizer que o lugar da mulher é onde ela quiser, então 

bendita és tu mulher gaúcha e parabéns a todos os gaúchos, muito obrigada”. Concedeu a palavra ao 

senhor vereador MARCIO TREMEA: “Reintegro os meus cumprimentos a todos, parabéns 

vereadora Naura, que esse ano as homenagens aos festejos farroupilhas, foi homenagens a vocês 

mulheres, caminhos de Anita, mulher guerreira, que peleou em dois mundos e assim muitas mulheres 

desempenham várias funções, criam seus filhos, travam batalhas diárias, muitas vezes em três turnos, 

diariamente, então minhas homenagens a todas as Anitas do mundo e parabéns mulheres gaúchas 

nascidas ou de coração, assim como nós travamos batalhas diárias, na última sessão, talvez minha fala 

perturbou os colegas, meu pedido de desculpas sinceras, quem sabe o meu jeito de expressar tenha 

causado certo receio, mas é uma pessoa amiga, convidada a se divertir, mas se pelear, peleia junto 

também, eu quero um pouco a atenção para falar da secretaria das agricultura, que graças ao colega 

Juliano, eu tenho espaço aqui, vou nomear alguns serviços prestados, um total de aproximadamente 

315 famílias atendidas até agora, alguns vão ter que esperar um pouco em virtude do tempo, essa é a 

minha fala, declamo um verso em homenagem a Revolução Farroupilha......, obrigado”. Concedeu a 

palavra ao senhor Vereador HORÁCIO VARGAS: “Cumprimento o senhor Presidente, nobres 

colegas, imprensa, assistência, quero mandar um abraço a família Chaves, pelo falecimento do seu 

Dioraci, abraço a família do Odilar também, quero dizer, sobre a rede de água da Batinga, acho que 

nós temos que unir forças, por que repercutiu muito mal, o pessoal estão dizendo que é melhor nem 

gastar bateria do telefone para assistir, quase uma baderna, por causa de uma rede de água que fazem 

13, 14 anos que esta funcionando, se esta funcionando mal, vamos resolver o problema, não adiante vir 

aqui bater boca e o problema continuar, repercutiu mal, estão dizendo que não vale a pena assistir, para 

ver esse tipo de coisa, marquem uma reunião que eu sou parceiro e vamos fazer uma reunião na 

comunidade e resolver, obrigado”. Concedeu a palavra ao senhor vereador LAURINDO BILINI: 



“Reintegro meus cumprimentos a todos, parabéns colega Horácio, minha primeira andança foi o 

Seminário, a segunda foi o quartel, onde aprendi a honrar pai e mãe, honrar a sociedade e os amigos, 

amigo não se compra e não se encontra em qualquer lugar, se conquista, muito obrigado a todos, não 

ganhei nem o direito de me explicar, até pensei que quem me assiste nas redes sociais, tinha pensado 

em procurar meus direitos, por que fui ultrajado, dizer que eu tinha o rabo prezo, eu nasci, me criei, 

tenho 54 anos de idade, duvido que um vizinho, tenha uma virgula para dizer, que desabone minha 

conduta, executei, graças a Deus, uma rede grande, problemática, onde funciona em dois estágio, eu 

um humilde secretario, cursei até a oitava, mas sou um homem que sei interpretar as coisas, não 

trabalhei sozinho e oque falaram não magoou só eru, magoou cada funcionário e eu me retrato nas 

redes sociais, por que eu cumpri um projeto elaborado por um engenheiro, quando chegamos já existia 

uma rede de água, eu não vim para fazer nome, eu segui oque o engenheiro mandou, enchemos a 

caixa, no outro dia não tinha água, mas toda a obra pode dar certo, pode dar errado, mas eu segui o que 

estava no papel e dinheiro nunca devolvi por que o principio do meu pai, era nos fazer homem, 

honesto e honrado e se algum Prefeito da região, tocou de devolver dinheiro, não foi por culpa minha, 

sou homem honesto e honrado, repito e a sociedade de Rio dos Índios, que diga e uma pessoa não pode 

ser ultrajada, da forma que eu fui e que bonito que foi a dois anos atrás, maragatos, chimangos, 

farroupilhas, nos empanados juntos no Centro de Eventos, 21 ou 22 barracos, quanto aos serviços hoje 

fui abordado e o cara pediu, quando posso recolher horas, tem que esperar o cronograma, mas muitos 

são barrados, seu Antônio Witikoski, seu cunhado, ganhou umas mudas de Laranjeiras e esta no 

aguardo de uma limpeza de terreno, não ganhou, esperando um açude, vai vencer a licença, o seu 

Leotil Ramos. “Pediu, pode falar meu nome, estou no aguardo então vamos fazer politica de quatro em 

quatro anos, obrigado”. Concedeu a palavra a senhora vereadora GENECI DE OLIVEIRA: 

“Reintegro meus cumprimentos a todos, vou usar esse espaço, para divulgar oque o Vilmar, Agente de 

Dengue me passou hoje a tarde, sobre o Mutirão comunitário, dia 23/09 a equipe da Prefeitura estará 

recolhendo o material para dar o destino correto e vamos contribuir com a saúde pública e proteger 

nossas famílias, obrigado”. Assumiu a direção dos trabalhos o vice-Presidente Aldir Mulineth, que 

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

nobres colegas, imprensa, assistência, quero enviar as condolências às famílias enlutadas, quero 

convidar os senhores vereadores e quem estiver assistindo para Audiência Pública aqui na Câmara a 

partir das 10 horas, sobre as metas fiscais do segundo quadrimestre, quero dar os parabéns a todos os 

gaúchos, quero dizer ao vereador Horácio e vereador Laurindo, que aqui eu estou para defender, não 

interessa quantas vezes se fala, a rede foi mal feita, sacanagem oque fizeram com as comunidades e a 

mais de dez anos acompanho essa rede e estou trabalhando dia e noite, fiquei seis meses correndo 

atrás, se querem trabalhar vão lá ajudar, é muito bom que os senhores vão lá e ajudem trabalhar 

também, falar é fácil, mas trabalhar, colocar a mão na massa é mais difícil, eu fiz uma indicação, não 

para liberar a rinha de galo no nosso Município, por que isso é impossível, mas para liberar a criação, 

de várias espécies, galo índio, moro, coca, cinza, tem várias raças, é lindo a pena do galo, gostaria que 

o Município se adequasse para liberar a criação, obrigado”. Reassumiu a direção dos trabalhos o 

Vereador Claudir Paludo que convidou todos para a próxima sessão ordinária dia 05 de outubro 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. 


