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 ATA Nº09/2021  

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 20 DE ABRIL DE 2021. 

Aos 20.04.2021 (vinte dias do mês de abril 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 OLIVEIRA; HORÁCIO VARGAS; JAQUES DE COL; 

LAURINDO BILINI; NAURA BAPTISTELLA FONTANA; PAULO VERGUEIRO e 

VALDOMIRO LEMES. 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 Nº19/2021: “Leva votos de Profundo Pesar, pelo falecimento de ALDY 

JUNARINA NAZARI, ocorrido no dia 13 de abril de 2021, registrando-se nos anais desta casa”. Câmara 

Municipal de Vereadores. REQUERIMENTO Nº20/2021: “Leva votos de Profundo Pesar, pelo 

falecimento de IVO PORTELA COLVERO, ocorrido no dia 13 de abril de 2021, registrando-se nos 

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

MUNICIPAL Nº010/2021: “Atualiza as Taxas de Licenciamento Ambiental e Institui seus Valores, bem 

como dá outras providências”. Flavio Golin- Prefeito Municipal. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO 

MUNICIPAL Nº011/2021: “Estabelece o novo valor do piso salarial dos agentes comunitários de saúde e 

dá outras providências”. Flavio Golin – Prefeito Municipal. INDICAÇÃO Nº022/2021: “Indica ao Poder 

Executivo Municipal a recuperação das estradas que atendem a comunidade indígena”. Ver. Paulo 

Vergueiro – Bancado do PP. INDICAÇÃO Nº023/2021: “Indica ao Poder Executivo Municipal a 

recuperação do açude comunitário da comunidade indígena”. Ver. Paulo Vergueiro – Bancado do PP. 

INDICAÇÃO Nº028/2021: “Construção de lombada, na rua Ângelo Santineli, em frente o Mercado 

Anzilieiro”. Ver. Claudir Paludo – Bancada do PP. INDICAÇÃO Nº029/2021: “Aquisição de uma 

plantadeira de pequeno porte, para atender os pequenos agricultores”. Ver. Valdomiro Lemes – Bancada 

do PDT. INDICAÇÃO Nº030/2021: “Que os programas informativos da Prefeitura Municipal, voltem a 

serem transmitidos pela radio Nonoai FM”. Verª. Geneci de Oliveira – Bancada do PP. INDICAÇÃO 

Nº031/2021: “Que o Poder Executivo Municipal, instale placas de sinalização e indicativas, no interior do 

Município”. Verª. Geneci de Oliveira – Bancada do PP. INDICAÇÃO Nº032/2021: “Recuperação do 

Travessão da estrada do cemitério de Linha Fátima, passa pela propriedade de Anselmo Bilini, até a 

estrada que vai ao Cerro Azul e do travessão da faixa principal que vai ao Bom Retiro, passa pela 

propriedade de Jardelino dos Santos até a estrada secundaria que liga Cerro Azul a Bom Retiro”. Ver. 

Laurindo Bilini – Bancada do PT. INDICAÇÃO Nº033/2021: “Que o Poder Executivo Municipal, 

promova curso de Mecânica preventiva e manutenção de máquinas pesadas, aos operadores do 

Município”. Ver. Laurindo Bilini – Bancada do PT. MOÇÃO Nº07/2021: “Moção de reconhecimento e 

agradecimento por relevantes serviços prestados pela equipe da Secretaria Municipal de Saúde de nosso 

Município”. Câmara Municipal de Vereadores. MOÇÃO Nº08/2021: “Moção de apoio ao Sindicato dos 

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

FETAG, na luta contra o corte do orçamento da união nas politicas e programas da agricultura familiar e 

apoio a pauta de demandas para o plano safra 2021/2022”. Câmara Municipal de Vereadores. Concedeu a 

palavra ao senhor Vereador LAURINDO BILINI: “Cumprimento o Sr. Presidente, nobres colegas, 

imprensa e os presentes, Requerimentos de pesar, levo profundos sentimentos as famílias enlutadas, 

infelizmente estamos vivendo esses momentos difíceis, pessoas de grande valia a sociedade nos deixam, 

Projeto de Lei, tanta leitura que a gente fica perdido, mas sou favorável as taxas, temos que ter o amparo 

legal, o outro Projeto de Lei, dos Agentes Comunitários, sou favorável, quanto as indicações, suas estradas 

estão péssimas seu Paulo Vergueiro, quanto o açude comunitário, gostaria de me associar, bem colocada e 

que esse serviço aconteça, quanto a sua indicação senhor Presidente, de lombada, sou favorável, indicação 

do vereador Valdomiro, também sou favorável, pena que se pode colocar duas indicações por sessão, por 

que eu traria dez, quanto a indicação da colega gene, sou favorável, até já me cobraram na minha 
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comunidade, mais um minuto, para concluir, quanto a indicação que coloquei, esta terrível aquele 

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

senhor Presidente, nobres colegas, imprensa, quero de maneira especial cumprimentar e parabenizar o 

colega Vergueiro, pela passagem do dia do Índio, no dia de ontem, quero levar meus sentimentos as 

famílias Nazari e Colvero, pessoas de boa índole que nos deixaram, Projeto de Lei, taxas de licenças 

ambientais, com certeza vai dar segurança para trabalhar na propriedade, quanto ao Projeto do piso salarial 

aos Agentes de Saúde, plenamente favorável, mais que justo, quanto as indicações, são a demanda da 

sociedade, sou favorável, Moção de agradecimentos a equipe da saúde, secretario da saúde e vice-Prefeito, 

vem de longa data fazendo um excelente trabalho e nada mais digno essa Moção a todas as pessoas que 

estão a frente dessa pandemia, quanto a outra Moção do Sindicato e FETAG, na luta pelo orçamento, 

acredito que não podemos parar de lutar, acredito que a agricultura familiar é a base do pais e essas 

politicas são de extrema importância para a produção de grãos desse pais, obrigado”. Concedeu a palavra a 

senhora vereadora NAURA BAPTISTELLA FONTANA: “Cumprimento o senhor Presidente, nobres 

colegas, imprensa, sobre a ordem do dia, tenho algumas ressalvas a fazer, para não se estender muito, 

sobre os Requerimentos de Pesar, fatos muito tristes, ninguém quer, mas chega a hora, dona Aldi, mulher 

guerreira, exemplo de mãe, deixa seu legado, seu Ivo também, Projetos de Lei, sou favorável, na segunda 

parte comento mais, indicações sou favorável a todas, indicação da colega Gene, gostaria de me associar, 

as pessoas já tinham me pedido da mãe, não sei por que foi mudado a programação, a radio Clube não 

sintoniza no interior, então acho justo que seja mudado, não adianta ter programa de radio e não ter 

ouvintes, as Moções sou favorável, muito justa essa moção ao pessoal da saúde, que Deus de forças para 

eles continuar salvando vidas, obrigado”.  Concedeu a palavra ao senhor vereador ALDIR MULINETH: 

“Cumprimento o senhor Presidente, nobres colegas, imprensa, assistência, com tristeza, mais uma vez, 

levar os votos de pesar, às famílias enlutadas, mãe da nossa Presidente do sindicato dos funcionários, 

também a família Colvero, infelizmente temos essa doença terrível que esta assolando toda a humanidade e 

que nossa senhora amenize a dor de cada um, também sou favorável aos Projetos de Lei, licenciamento 

ambiental é necessário e como no Brasil tudo tem taxa e temos que atualizar os valores, só não esta sendo 

atualizado o salário dos funcionários, mas temos que cumprir a Lei e dentro da Lei esta aqui o piso do 

salário dos Agentes de Saúde, é legal e também justo, já aproveito a nossa comunidade esta desprovida de 

Agente de Saúde, indicação do colega Paulo, aproveito para parabenizar o senhor e seu povo, pela 

passagem do dia do Índio, a voz do seu povo esta expressa aqui e sou favorável as suas indicações, 

construção da lombada sou favorável a tudo oque venha a proteger, mas ali temos lombadas próximo, 

então temos que analisar bem, mas com certeza sou favorável, obrigado”. Concedeu a palavra a senhora 

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

assistência, meu motorista, assessor e companheiro, quanto aos Profundo Pesar, mais uma vez temos 

famílias em luto, é triste, nós também perdemos uma pessoa muito próxima e querida e ai a gente sente o 

quanto é difícil, então meus sentimentos a família da Elisandra e também a família do seu Ivo, pessoa 

alegre, quando voltar as festas vamos sentir falta dele dançando, quanto aos Projetos, sou favorável, nós 

também estamos sem agentes lá, na Batinga e São Valentim, quanto a reposição salarial a Lei não permite, 

tenho certeza que quando permitir o Prefeito vai dar o aumento, Indicações sou favorável a todas, 

construção da lombada, sou favorável a segurança das pessoas, por isso coloquei a indicação de colocar 

placas de redução de velocidade próximo as residências, placas indicativas conversei com o Presidente, 

pessoal que vem de fora, não conhece, não é um projeto caro, curso de mecânica, sou favorável, 

conhecimento não ocupa espaço, Moção de agradecimentos, não temos palavra para agradecer secretario, 

enquanto nós estava em casa, vocês estavam na luta, a outra Moção também sou favorável e me coloco a 

disposição , se precisar estamos ai para ajudar, obrigado”.  Passou a votação da matéria: Projetos de Lei 

nº010 e 011//2021; Aprovados por unanimidade. Moções nº07 e 08/2021; aprovadas por unanimidade. 

Requerimentos nº19 e 20/2021; e Indicações nº022, 023, 028, 029, 030, 031, 032, 033/2021; deferidas 

de pleno; Ata nº 08/2021, foi aprovada por unanimidade. Durante a votação, foi feita uma homenagem aos 
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funcionários da saúde, sendo que se encontrava presente o Secretario Municipal de Saúde, senhor 

Vanderlei Pinto. Concedeu a palavra ao senhor vereador PAULO VERGUEIRO: “Cumprimento o 

senhor Presidente, nobres colegas, imprensa, assistência, Esses requerimentos de Pesar, nos causam muita 

tristeza, seu Ivo participava das nossas festas também, que Deus os guarde e nós vamos orar pelas famílias, 

nós ali na área também perdemos pessoas, e eu fui favorável a todas as indicações e também quero 

parabenizar meu povo, pela passagem do dia do Índio, esse ano não festejemos, por causa da pandemia, 

obrigado”. Concedeu a palavra ao senhor vereador LAURINDO BILINI: “Reintegro os cumprimentos a 

todos, quanto ao segundo Projeto de Lei, fui favorável, nossos Agentes de Saúde, é justo oque tem que ser 

pago a eles, eu coloquei uma indicação, que seja dado curso de mecânica preventiva, a gente ve 

camionetes ai quase novas, bombardeadas, isso não é zelar o patrimônio público, quanto a Moção, quero 

parabenizar toda a equipe de saúde, a gente cresce com as criticas, não é com tapa nas costas, mas as vezes 

temos que reconhecer o trabalho, a outra Moção, não podemos concordar que se tire orçamento do setor da 

agricultura, meus sinceros agradecimentos a comunidade indígena, pela passagem dessa data tão 

importante, obrigado”. Concedeu a palavra a senhora vereadora NAURA BAPTISTTELA FONTANA: 

“Cumprimento o senhor Presidente, nobres colegas, imprensa e os que nos acompanham, quero fazer uma 

fala sobre o Projeto de Lei nº 011, que a menos de um mês eu estive aqui nessa Tribuna defendendo o 

pagamento desse reajuste, contudo não coloquei a resposta do Executivo, que não iria pagar devido a 173, 

devido o cenário da pandemia, porém tem algumas ressalvas que possibilita esse reajuste do piso, quando 

tivemos aquela resposta, achamos que tinha algo errado, então agora ficamos felizes com esse Projeto e 

manifesto a minha alegria e dizer também, que entendemos com minha bancada e vamos reivindicar o 

reajuste dos funcionários, não é aumento, é a correção monetária, nós recebemos vários Projetos de outros 

municípios que já pagaram e acredito que a gente possa também e para finalizar estender os parabéns a 

comunidade indígena, pela passagem do dia 19 de abril, amanha temos outra data histórica que é 21 de 

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

palavra ao senhor vereador ALDIR MULINETH: “Reintegro a saudação a todos, volto a Tribuna, para 

complementar, não podia deixar de agradecer os serviços prestados pela equipe da saúde, secretário 

Vanderlei leve meus agradecimentos a toda a sua equipe, da mesma forma dizer que a Moção de apoio ao 

sindicato é muito justa e tudo oque vier auxiliar essa classe de agricultores, eu serei defensor, obrigado”. 

Assumiu a direção dos trabalhos o vereador vice-presidente Aldir Mulineth, que concedeu a palavra ao 

senhor vereador CLAUDIR PALUDO: “Cumprimento o senhor Presidente, nobres colegas, imprensa e os 

que nos acompanham, Requerimentos infelizmente temos em quase todas as sessões, levo meus 

sentimentos as famílias enlutadas, Projetos foram aprovados, indicações é o dever dos vereadores, temos 

que parabenizar, fui no Saltinho, da para andar em 80, fui no Bom Retiro também, fui em Fátima também, 

tem estradas que tem que ser arrumadas, mas a secretaria não para, e o secretario ganhando um salário de 

segundo escalão, então parabéns a equipe de saúde, obrigado”. Reassumiu a direção dos trabalhos o 

vereador Claudir Paludo que convidou todos para a próxima sessão ordinária dia 04 de maio 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. 


