
ATA Nº22/2021  

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2021. 

Aos 05.10.2021 (cinco dias do mês de outubro 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: 

PROJETO DE LEI Nº034/2021: “Autoriza o poder Executivo Municipal a firmar Termos de 

Fomentos com a associação de desenvolvimento Social do Norte do Rio Grande do Sul e dá outras 

providências”. Flávio Golin – Prefeito Municipal. PROJETO DE LEI Nº035/2021: “Autoriza a 

contratação em caráter emergencial, por necessidade temporária de excepcional interesse público, de 

recursos humanos para secretaria de educação e dá outras providências”. Flávio Golin – Prefeito 

Municipal. PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO MUNICIPAL Nº05/2021: “Institui a semana 

Maria da Penha nas escolas, a ser realizada anualmente no mês de novembro no Município de Rio dos 

Índios”. Verª. Naura Baptistella Fontana e Ver. Laurindo Bilini- Bancada PT. INDICAÇÃO 

Nº077/2021: “Que seja realizado uma revisão e reparos nos pontos de Iluminação Pública do distrito 

de Encruzilhada Bela Vista”.  Ver. Aldir Mulineth – Bancada do PP. INDICAÇÃO Nº078/2021: 

“Ampliação da rede de água encanada de Linha Ferrão”.  Ver. Laurindo Bilini – Bancado do PT. 

INDICAÇÃO Nº079/2021: “Recuperação da estrada saindo de Linha Ferrão até a ponte sobre o Rio 

dos Índios, divisa com Nonoai e da estrada de Linha Fátima a Bom Retiro”.  Ver. Laurindo Bilini – 

Bancado do PT. Concedeu a palavra a senhora vereadora NAURA BAPTISTELLA FONTANA: 

“Cumprimento o senhor Presidente, nobres colegas, imprensa, assistência, quanto as indicações sou 

favorável e a indicação juntamente com o colega Aldir é um pedido da comunidade para repor as 

lâmpadas, a dias estão no escuro e a gente solicita esses reparos, sobre o Projeto 05, já aprovamos no 

dia 6 de julho, já aprovamos uma Moção de apoio a esse Projeto e no dia 11 de agosto foi aprovado 

por unanimidade na Assembleia e achamos que deveremos implantar no Município também, já que vai 

ser implantado no estado, nas justificativas temos dados que falam sobre a violência, são dados 

recentes e demonstram que a situação é ainda mais grave na pandemia e temos um número elevado de 

mulheres sendo agredidas, diariamente sofrem violência por vários motivos e sete a cada dez mulheres 

já foram ou serão agredidas, então estas ações buscam diminuir essa violência contra as mulheres, 

obrigada”. Concedeu a palavra ao senhor vereador MÁRCIO TREMEA: “Cumprimento o senhor 

Presidente, nobres colegas, imprensa, assistência, Sobre a proposição do Prefeito sou favorável, tudo 

oque vem para o bem do Município, quanto a contratação de recursos Humanos, realmente esta 

precisando, não só duas serventes, muitas escolas estão com carga dobrada, serão de grande valia essas 

duas contratações, Projeto da vereadora Naura tem meu apoio e realmente é uma preocupação de todo 

mundo, grande parte da violência acaba acontecendo em casa, demais Projetos, indicações, Iluminação 

é de grande valia, uma iluminação adequada, obrigado”. Concedeu a palavra ao senhor vereador 

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

BILINI: “Cumprimento o senhor Presidente, nobres colegas, imprensa, assistência, quero me ater ao 

Projeto de Lei, do recurso que a Foz esta repassando, temos que agradecer, vem contemplar o 

Conselho do idoso e do adolescente e isso é o mínimo que podem fazer para nós e temos que continuar 

cobrando, Projeto de Lei de contratação emergencial, logo temos que pensar em Processo Seletivo para 



ser justo com a sociedade, Projeto de Lei da Maria da Penha, quero levar um abraço a todas as 

mulheres, e muitas vezes as mulheres são o esteio e a coberta da casa e que esse respeito não seja 

banido, indicação do colega Aldir, bem colocada, é detalhes trocar as Lâmpadas queimadas, minha 

indicação é continuidade de rede de água, ficou duas famílias fora, não requer grande investimento, 

quanto ao outro pedido da recuperação das estradas, gostaria de convidar os colegas, tirem um tempo e 

visitem o Município hoje encontrei o pessoal das obras recuperando a estrada a Posse dos Linhares, 

obrigado”. Passou a votação da matéria: Projeto de Lei do Legislativo nº 05/2021; Aprovado por 

unanimidade. Projetos de Lei nº034 e 035/2021; Aprovados por unanimidade. Indicações nº 077, 078 

e 079/2021; deferidas de pleno. Ata nº 21/2021; Aprovada por unanimidade. O vereador Aldir 

Mulineth, se retirou do plenário. Concedeu a palavra a senhora vereadora GENECI DE OLIVEIRA: 

“Cumprimento o senhor Presidente, nobres colegas, imprensa, assistência, quero dizer que fui 

favorável a toda a matéria, por entender que todos são importantes para o Município, a gente cobra a 

administração, mas também temos que agradecer, então quero agradecer a reforma da ponte la da 

Batinga, que foi muito rápido, evitando quem sabe uma tragédia, por que a ponte estava bem 

comprometida, alguém viu avisou e já esta arrumada, quero dizer que estamos felizes por estar 

voltando a promover os eventos e quero convidar todos para a 3º exposição da Rio em flor, várias 

espécies de flores, artesanatos, geleias e outros, será no dia 08 de outubro, estão todos convidados, 

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

palavra ao senhor vereador LAURINDO BILINI: “Reintegro novamente os trabalhos, quero 

agradecer as visitas e que logo tenham mais pessoas para assistir, quero fazer um pedido, a gente as 

vezes é banido, lá fora a sociedade nos cobra e eles tem razão, nos outorgaram o poder, a gente as 

vezes é mal interpretado, estamos ai para ajudar, a dois anos atrás quando passei aqui, fiz um pedido 

para arrumarem aquele travessão de Fátima sentido a Bom Retiro, não fui atendido, hoje é a terceira 

vez dessa matéria, a gente é cobrado, não estou criticando ninguém, as vezes é só conferir, tem o 

motorista que puxa os alunos, pesso que nos deem apoio em nome da comunidade, obrigado”. 

Concedeu a palavra ao senhor vereador MARCIO TREMEA: “Reintegro os meus cumprimentos a 

todos, em nome do seu Fernando Panosso, quero cumprimentar todos os funcionários do Hospital de 

Nonoai que desenvolve um grande trabalho, a presença dos senhores engrandece nosso trabalho, até as 

falas hoje foram diferentes, parabéns vereadores, vamos fazer isso sempre, sobre os trabalhos, nosso 

Município vem desenvolvendo vários trabalhos, mas no setor público, as vezes é necessário Licitação, 

nossas estradas, tem a safra de trigo, nosso Prefeito esta em Porto Alegre e tivemos que entrar em 

Licitação e isso leva tempo, atrasa os trabalhos, não é como o setor privado, sobre a Indicação da 

última sessão, sobre a vazão do posso, a minha tem o laudo do engenheiro, se um dia o senhor quiser 

se associar a uma indicação minha, sentemos e conversemos, sou favorável em levar água para as 

pessoas, como falei com o Valdomiro a região dele, mas as vezes o Posso é perfurado em lugar 

particular e com o decorrer do tempo gera atritos, infelizmente a realidade é essa, estão querendo 

vender a nossa água, sou contrário a isso, é um bem da humanidade, essa semana tratamos alguns 

assuntos com o Executivo e aqui eu pesso, o judiciário a nível de todas as regiões, já discutimos isso 

na faculdade em 2018, que a maior ditadura que nós teria que enfrentar seria do judiciário e hoje nós 

vimos, juízes, promotores se impondo, não na demanda deles, temos nossos poderes, independentes e 

harmônicos, nós estamos aqui de passagem e muito nos vale a votação que tivemos e por isso o 

judiciário, não pode intervir nos nossos atos e votos e isso esta a nível de país, muitas vezes o 

judiciário acaba se intrometendo nas atividades, senhor Presidente o Prefeito tem apoio da bancada 

aqui, mas pedimos que a indicação do Horácio seja atendida, a indicação de Cabina os tratores, esse é 

nosso pedido que ele nos atenda que o nosso servidor merece o conforto em cima de uma máquina, 

obrigado”. Assumiu a direção dos trabalhos a secretaria Geneci de Oliveira, que concedeu a palavra ao 



senhor vereador CLAUDIR PALUDO: “Cumprimento a senhora Presidente, nobres colegas, 

imprensa, assistência, quero dizer que os Projetos e as indicações aprovados, vão ser levados ao 

Prefeito e quero dizer que as contratações, serão utilizados o concurso para essas contratações, é o 

dever do vereador por as indicações e o Prefeito tem que ouvir também para o Prefeito saber onde 

estão os problemas do Município, a indicação que o Laurindo colocou das estradas, acho que deve 

estar bem danificada mesmo, mas eu tive a honra de quando assumi a secretaria de agricultura, pegar 

numa ponta dessa estrada e parar na outra, cascalhando palmo a palmo, com o tempo tem que refazer 

de novo, quero parabenizar o Hospital Comunitário, os funcionários o seu Ari, todo mundo que 

trabalha lá, pelo atendimento e quero lhe parabenizar pela prestação de contas do que foi cedido para o 

Hospital, quero dizer que essa semana vamos começar uma reforma aqui na Câmara, foi realizado 

quatro orçamento, tem o laudo do Engenheiro o parecer do assessor, vamos reformar tanto por dentro, 

como por fora, para receber melhor ainda os nossos amigos, gostaria de convidar o seu Ari Bedin para 

se quiser se manifestar, fica a disposição, obrigado”. Reassumiu a direção dos trabalhos o Vereador 

Claudir Paludo que convidou todos para a próxima sessão ordinária dia 19 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. 


