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 ATA Nº10/2021  

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 04 DE MAIO DE 2021. 

Aos 04.05.2021 (quatro dias do mês de maio de dois mil e vinte um), as 18h00min (dezoito horas), 

realizou-se sessão da Câmara. O Vice-Presidente Vereador Aldir Mulineth, cumprimentou a todos e 

convocou o Secretário para fazer a chamada dos Senhores Vereadores: ALDIR ANTONIO 

MULINETH; GENECI OLIVEIRA; HORÁCIO VARGAS; JAQUES DE COL; LAURINDO 

BILINI; NAURA BAPTISTELLA FONTANA; PAULO VERGUEIRO e VALDOMIRO LEMES. 

Ausente vereador CLAUDIR PALUDO (viagem a Brasília). 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 Nº 21/2021: “Que a 

Comissão responsável pela atualização das classes de imóveis e valores de referência para o pagamento 

de ITBI, pesquise e atualize os valores, para serem cobrados de acordo com o valor do imóvel, pertinente 

a cada região do Município”. Ver. Aldir Mulineth- Bancada do PP. REQUERIMENTO Nº 22/2021: 

“Solicita a Agencia do Correio de Rio dos Índios, alteração nos dias de atendimento”. Verª. Geneci de 

Oliveira- Bancada do PP. REQUERIMENTO Nº24/2021: “Leva votos de Profundo Pesar, pelo 

falecimento de JOSE DA SILVA, ocorrido no dia 28 de abril de 2021, registrando-se nos anais desta 

casa”. Câmara Municipal de Vereadores. REQUERIMENTO Nº25/2021: “Leva votos de Profundo 

Pesar, pelo falecimento de ODI MARCON, ex-vereador do município de Rio dos Índios-RS., ocorrido 

no dia 01 de maio de 2021, registrando-se nos anais desta casa”. Câmara Municipal de Vereadores. 

REQUERIMENTO Nº26/2021: “Leva votos de Profundo Pesar, pelo falecimento de ILDO GABRIEL 

MULINETH, ocorrido no dia 01 de maio de 2021, registrando-se nos anais desta casa”. Câmara 

Municipal de Vereadores. REQUERIMENTO Nº27/2021: “Leva votos de Profundo Pesar, pelo 

falecimento de ALZIRA DA SILVA, ocorrido no dia 24 de abril de 2021, registrando-se nos anais desta 

casa”. Câmara Municipal de Vereadores. PROJETO DE LEI Nº012/2021: “Institui o programa de 

pacificação restaurativa no Município de Rio dos Índios e dá outras providências”. Flavio Golin- Prefeito 

Municipal. PROJETO DE LEI Nº013/2021: “Altera a redação da Lei Municipal 1220/2020 e dá outras 

providências”. Flavio Golin – Prefeito Municipal. PROJETO DE LEI Nº014/2021: “Autoriza o 

Município de Rio dos Índios a celebrar Termo de Fomento com a Casa de Assistência Social Amor e 

Caridade da cidade de Nonoai-RS”. Flavio Golin – Prefeito Municipal. PROJETO DE LEI Nº015/2021: 

“Autoriza o Município de Rio dos Índios a realizar despesas com a Instituição Construindo Futuro de 

Planalto/RS e dá outras providências”. Flavio Golin – Prefeito Municipal. INDICAÇÃO Nº034/2021: 

“Recuperação de todas as estradas secundárias e acesso as propriedades, nas comunidades de Linha 

Batinga e São Valentim”. Verª. Geneci de Oliveira – Bancado do PP. INDICAÇÃO Nº035/2021: 

“Duplicação de Ponte de Posse dos Linhares”. Ver. Paulo Vergueiro – Bancado do PP. INDICAÇÃO 

Nº036/2021: “Recuperação da estrada que parte da Encruzilhada Bela Vista, até a ponte do Lajeado 

Grande, Linha Majolo e Linha Riva”.  Ver. Aldir Mulineth – Bancada do PP. INDICAÇÃO Nº037/2021: 

“Recuperação da estrada de Linha Uru, até o capitel de Saltinho Bela Vista e o trecho passando pela 

propriedade de Valdir Mariano e Santo Mossi, até a faixa principal”. Verª. Naura Baptistella Fontana – 

Bancada do PT. INDICAÇÃO Nº038/2021: “Instalação de um ponto de Energia Elétrica, no cemitério 

de Posse dos Linhares”.  Ver. Valdomiro Lemes – Bancada do PDT. INDICAÇÃO Nº039/2021: 

“Construção de rede de água encanada, em Linha São Miguel”. Ver. Horácio Vargas – Bancado do PP. 

INDICAÇÃO Nº040/2021: “Que seja adquirido um Trator Cabinado, para trabalhos da secretaria de 

agricultura”. Ver. Horácio Vargas – Bancada do PP e Ver. Jaques de Col – Bancada do PDT. 

INDICAÇÃO Nº041/2021: “Que seja Cabinado o Trator que presta serviços na secretaria de 

agricultura”. Ver. Horácio Vargas – Bancada do PP e Ver. Jaques de Col – Bancada do PDT. 

INDICAÇÃO Nº042/2021: “Construção de um abrigo, para os funcionários da secretaria de 

agricultura”. Ver. Jaques de Col – Bancada do PDT e Ver. Horácio Vargas – Bancada do PP. MOÇÃO 

Nº09/2021: “Moção de congratulações, pela passagem do dia das Mães”. Câmara Municipal de 
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Vereadores. MOÇÃO Nº10/2021: “Moção de congratulações pela passagem do dia primeiro de maio, 

dia do trabalho”. Câmara Municipal de Vereadores. MOÇÃO Nº11/2021: “Moção de apoio a aprovação 

do Projeto de Lei 2564/2020 que altera a Lei 7498/1986, que pretende instituir o piso salarial nacional e a 

carga horária de Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, e de Auxiliar de Enfermagem”. Verª. Naura 

Baptistella Fontana – Bancada do PP. Concedeu a palavra ao senhor Vereador HORÁCIO VARGAS: 

“Cumprimento o Sr. Presidente, nobres colegas, imprensa e os presentes, Requerimentos de pesar, mais 

uma vez a gente fica triste com a perca dessas pessoas, seu Odi Marcon, ex vereador, minha sogra, 

quanto aos Projetos já conversamos e precisamos dessas providências, os Trator é uma grande 

necessidade, isso é um pedido que a gente faz ao Prefeito, a gente vê os guri que fazem a silagem, e é 

bem difícil trabalhar no sol a sol, quanto a rede de água da São Miguel é uma necessidade e os vereadores 

vão ter trabalho com as redes de água e temos que fazer o pedido e exigir que façam, abrigo também, 

juntamente com o vereador Jaques, é necessário, já passou por aqui esse pedido e é bom separar as 

secretarias, quanto as outras indicações, todas bem colocadas e tem o meu aval, vereador não vem pedir 

aqui, se não for necessário, obrigado”. Concedeu a palavra a senhora vereadora NAURA 

BAPTISTELLA FONTANA: “Cumprimento o senhor Presidente, nobres colegas, imprensa, 

assistência, sobre os requerimentos, estender o conforto as famílias, que perderam seus familiares, sobre 

os Projetos de Lei, sou favorável a todos, esse Projeto da pacificação, vai ajudar muito nas escolas, a 

gente sabe dessa necessidade, indicações, acredito que todas são louváveis, cada um sentiu as 

necessidades e como diz o vereador Horácio, que sejam feitas, Moções, parabéns a todos nós 

trabalhadores, nossas guerreiras mães, quero dizer que orem por seus filhos, para que encontrem os 

melhores caminhos, o mundo as vezes esta se perdendo, hoje vimos a noticia ai da tragédia do Município 

de Saudades, e o amor de uma mãe é o melhor remédio, para muitas dores, a Moção do Piso do pessoal 

da saúde, esta no senado, para ser votado e eu sou solidaria, inclusive tem um site que se pode votar, eu já 

votei, e o trabalho do pessoal da saúde é louvável e eles merecem, então acho merecido, obrigado”.  

Concedeu a palavra ao senhor vereador LAURINDO BILINI: “Cumprimento o senhor Presidente, 

nobres colegas, imprensa, assistência, sobre a alteração do ITBI, temos que analisar com carinho, sobre 

os Requerimentos, seu Odi Marcon, passou por essa casa, deixou seu trabalho, posso dizer, que a gente 

gostaria de dizer o nome dos que nascem e não dos entes queridos, mas infelizmente é assim, quanto as 

indicações, todas bem colocadas, eu até tinha uma porção de indicação, mas acabamos não se entendendo 

com o Cleber e fiquei em vão nessa sessão, acabou não sendo escritas, quanto a Moção das mães, não 

existe palavra mais bonita, eu não tenho mais a minha, quanto a Moção do dia do trabalhador, o meu 

abraço e meu apreço a todos nós, muito bem colocada essa moção, nosso povo é muito trabalhador, 

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

Presidente, nobres colegas, imprensa, assistência, infelizmente temos cinco requerimentos de Profundo 

pesar, que Deus conforte as famílias e amenize a dor, Projetos de Lei, são de extrema importância, temos 

uma menor na instituição de Planalto, a algum tempo e parece que vai outra criança para lá, a gente 

queria que não precisasse, mas infelizmente se faz necessário, outro Projeto de convênio com o Asilo, a 

gente sabe a necessidade para quem precisa, então é de grande valia esse convênio e tem meu apoio, as 

indicações, temos juntamente com o colega Horácio, estávamos aqui e nossos pensamentos se cruzaram e 

fizemos junto, a gente sabe como é o valor, época de fazer silagem, a gente sabe também que o pessoal 

da secretaria de agricultura precisa de um espaço, para guardar coisas da secretaria e se alojar, quanto as 

moções, quero externar meus parabéns a todas as mães, também aos trabalhadores, 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, assistência, sempre nos 

reportamos aos requerimentos de Pesar, com o coração partido, hoje mais ainda, pelo meu tio, meu irmão 

Ildo, digo irmão por que me criei com ele, meus sentimentos a toda a família Mulineth, sua esposa que 

esteve sempre ao seu lado, seus filhos, em fim a todos, também a família do seu Odi Marcon, ex 

vereador, família da Silva e as demais, a respeito do meu requerimento, anteontem a comissão já alterou, 
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antes estava muito elevado, os pequenos agricultores, estava muito pesado, então nós queria debater esses 

valores, ser mais justo, mas a comissão já alterou, de três foi para seis classes, mas ainda pesso que na 

próxima vez que for mudado, que nós participe, outro ponto é quando o pai passa para o filho e as vezes 

as pessoas estão investindo muito em cima, para transformar em terras de máquina, os Projetos de Lei, 

vou me colocar favorável, como Presidente não voto, mas vou me colocar favorável, sobre o Projeto da 

instituição de Planalto, vou deixar para a segunda parte, sobre a estrada da indicação que coloquei é uma 

necessidade grande, demais indicações sou favorável, sobre a Moção das mães, quero parabenizar a todas 

as mães e também parabenizar todos os trabalhadores, que Deus abençoe a todos, também sou favorável 

a Moção da colega Naura, não estou a par desse assunto, mas parece uma coisa boa e sou favorável, 

obrigado”. Passou a votação da matéria: Projetos de Lei nº012, 013, 014 e 015//2021; Aprovados por 

unanimidade. Moções nº09, 10 e 11/2021; aprovadas por unanimidade. Requerimentos nº21 e 22/2021; 

aprovados por unanimidade. Indicações nº034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041 e 042/2021; deferidas 

de pleno; Requerimentos nº24, 25, 26 e 27/2021; Deferidos de pleno, Ata nº 09/2021, foi aprovada por 

unanimidade. Concedeu a palavra ao senhor vereador LAURINDO BILINI: “Reintegro os 

cumprimentos a todos, quanto ao Projeto de Lei, que autoriza nosso Município a contribuir com o asilo 

de Nonoai, acho que nada é tão bem empregado quanto lá, lá nós temos um aprendizado é só irmos 

visitar, conheci um senhor lá, que prestou muitos serviços para a comunidade e estava lá, então acho que 

é bem empregado esses valores, nós aqui da Câmara no final do ano, poderíamos levar um presentinho, 

quanto ao outro da fundação lá de Planalto, que bom que tem um lugar assim, também acho bem 

empregado o dinheiro que investimos lá,  instituição de Planalto, que bom que tem onde acolhem o 

menor, a sociedade as vezes esta meio perversa, indicação da colega Gene, bem colocada, queria me 

associar, indicação da chegada das propriedades, sinceramente, a chegada da minha casa, faz anos que 

arrumo de trator, a minha filha acho que não conhece patrola, eu não sou dono da verdade, a verdade 

pertence a quem conta a verdade, fiz pedidos, fiz indicação quando passei por essa casa e não fui 

atendido, a safra lá foi quase toda colhida com a estrada ruim, agora esta boa, mas tem que ver o período 

que é arrumada, quanto a Moção, gostaria que fosse revisto os salários dos trabalhadores, que prestam 

serviços aos agricultores, o produtor fica muito feliz, quando ganha um serviço, obrigado”. Concedeu a 

palavra a senhora vereadora GENECI DE OLIVEIRA: “Cumprimento o senhor Presidente, nobres 

colegas, imprensa e os que nos acompanham, não usei a primeira parte, mas fui favorável a toda a 

matéria, agora gostaria de usar esse espaço para parabenizar a todos os trabalhadores do nosso Município, 

seja qual for a profissão e também parabenizar a todas nós mães, quero prestar as homenagens a todas as 

mães(leu homenagem), feliz dia das mães a todas as mães de Rio dos Índios, obrigado”. Assumiu a 

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

ALDIR MULINETH: “Reintegro os cumprimentos a todos, quero usar esses minutos, nessa segunda 

parte, para ilustrar aqui, a presença do nosso pároco padre Tiago, que esteve em reunião, antes da sessão, 

com os vereadores, expondo um projeto de Turismo religioso, segundo ele precisamos nos unir e 

precisamos mesmo, sozinhos não conseguimos nada, concordamos que o turismo religioso trará inúmeros 

benefícios para a região, então nosso obrigado ao padre Tiago e pode contar conosco, eu coloquei aqui, 

sobre o valor que será repassado ao abrigo de Planalto, são dois mil e quinhentos reais, um operário 

recebe mil quinhentos e cinquenta e dois reais, não consegue pagar essa estadia e ele tem que manter a 

família dele, tem pessoas que dizem que o professor recebe demais, um professor de vinte horas não 

mantem esse menor um mês, obrigado”. Reassumiu a direção dos trabalhos o vereador Aldir Mulineth 

que convidou todos para a próxima sessão ordinária dia 18 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. 


