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             ATA Nº06/2021  

             SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 23 DE MARÇO DE 2021. 

Aos 23.03.2021 (vinte e três dias do mês de março de dois mil e vinte um), as 18h00min (dezoito horas), 

realizou-se sessão ordinária da Câmara. O Presidente Vereador Claudir Paludo, cumprimentou a todos e 

convocou a Secretária para fazer a chamada dos Senhores Vereadores: ALDIR ANTONIO MULINETH; 

CLAUDIR PALUDO; GENECI ALVES DE OLIVEIRA; HORÁCIO VARGAS; JAQUES 

ANTONIO DE COL; LAURINDO BILINI; NAURA BAPTISTELLA FONTANA; PAULO 

VERGUEIRO (Ausente) E VALDOMIRO LEMES. Havendo quórum e invocando a proteção de Deus, 

declarou abertos os trabalhos da presente sessão. Convocou a secretária a efetuar a leitura do expediente:  

PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO MUNICIPAL Nº007/2021: “Dispõe sobre a criação do Conselho 

Municipal de acompanhamento e controle social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de valorização dos profissionais da Educação CACS/FUNDEB”. Flávio Golin – 

Prefeito Municipal; PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO MUNICIPAL Nº02/2021: “Autoriza a 

Câmara Municipal de Vereadores a pagar, em contraprestação a serviços de publicidade, os valores 

especificados. Define os jornais e rádio que são considerados imprensa oficial”. Mesa Diretora; 

PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO MUNICIPAL Nº03/2021: “Cria um cargo de provimento 

efetivo na categoria funcional – Contador, e dá outras providências”. Mesa Diretora; MOÇÃO Nº05/2021: 

“Aplausos e congratulações pelo 29º aniversário de emancipação política e administrativa do Município de 

Rio dos Índios dia 20 de março”. Câmara Municipal; INDICAÇÃO Nº21/2021: “Indica ao Poder 

Executivo Municipal, a construção de duas lombadas na rua Júlio de Castilhos, cidade de Rio dos Indios-

RS”. Ver. Claudir Paludo – Bancada PP; INDICAÇÃO Nº24/2021: “Indica ao Poder Executivo 

Municipal, a construção de uma lombada próximo a sede do Olímpico e outra próximo a encruzilhada que 

dá acesso a comunidade de Coxilha Bonita, em Posse dos Linhares”. Ver. Horácio Vargas – Bancada PP; 

INDICAÇÃO Nº25/2021: “Indica ao Poder Executivo Municipal, a construção de um banheiro público 

junto ao cemitério municipal”. Verª. Geneci Alves de Oliveira; INDICAÇÃO Nº26/2021: “Indica ao 

Poder Executivo Municipal, a recuperação das estradas de Linha Ferrão, São Sebastião e partes da Linha 

Fátima”. Vers. Laurindo Bilini e Naura Baptistella Fontana – Bancada PT; PEDIDO DE 

INFORMAÇÃO Nº04/2021: “Solicitando informações do Poder Público, do porque não está sendo pago 

o reajuste salarial aos Agentes Comunitários de Saúde”. Vers. Laurindo Bilini e Naura Baptistella Fontana 

– Bancada PT. Passando aos pronunciamentos, concedeu a palavra ao senhor Vereador HORÁCIO 

VARGAS: “Cumprimentou à todos, sobre o projeto de lei do executivo sou favorável, sou contrário o 

projeto do legislativo para criar cargo de contador, acho que não é viável, o projeto da imprensa sou 

favorável, sobre a moção quero deixar registrado algumas pessoas que lembrei, deram o primeiro passo 

para o então município de Rio dos Indios, que foram eles Genuíno Barella, Júlio Golin e o Domingos 

Linhares, se lembrarem de mais alguém, sobre minha indicação, é muito importante estas lombadas, 

reforçar um pedido da comunidade, quero pedir que o executivo olhe com carinho para todas as 

indicações, e essa da Linha Fátima até quero me associar, realmente está ruim e precisa ser recuperada”. 

Concedeu a palavra à senhora Vereadora NAURA BAPTISTELLA FONTANA: “Cumprimentou à 

todos, sobre a ordem do dia, projeto 07 do executivo e 02 do legislativo sou favorável, o projeto 03 do 

legislativo sou contra, moção de aplausos, com certeza merece muito ser aplaudido, a indicação das 

lombadas na rua Júlio de Castilhos, quero me associar, porque nesta rua mora meu filho, minhas netinhas e 

já tinha pensado em fazer este pedido, as demais também sou favorável, linha Fátima, realmente não 

precisa nem comentar, região de bastante grãos, se faz necessária, sobre o meu pedido de informação, 

baseado em informações jurídicas, ressalta-se que a lei que instituiu o reajuste dos agentes comunitários de 

saúde e os agentes de endemias, é anterior a calamidade pública e a lei complementar 173/2020, sendo 

cabível o pagamento do reajuste do piso, sendo que este recurso é repassado pelo ministério da saúde, e 

também que a dois anos não está sendo pago o décimo quarto salário, assim espero o apoio”. Concedeu a 

palavra ao senhor Vereador LAURINDO BILINI: “Cumprimentou à todos, sobre o projeto 07 do 
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executivo, sou favorável, o projeto 02 do legislativo sou favorável, o projeto 03, no momento sou contra, 

acredito que mais tarde seja viável, sobre a moção pelo aniversário do município dizer aos desbravadores, 

devemos a eles o lugar que estamos hoje, aos ex prefeitos, cada um fez sua parte e hoje dá para se dizer 

que estamos bem, as indicações sou favorável, as lombadas são de muita necessidade, conheço esses 

trechos, mas tem que ser sinalizado, sobre minha indicação, não sei porque as máquinas se deslocaram até 

lá fizeram partes e outras não, comunidade polo de produção e precisa ser melhorada, quanto ao pedido 

acho mais que justo que cada um ganhe conforme a lei ampare”. Concedeu a palavra ao senhor Vereador 

ALDIR ANTONIO MULINETH: “Cumprimentou à todos, agradecer a Deus por não termos nenhum 

requerimento no dia de hoje, sobre o projeto 07, cabe a nós criar este conselho que vai reger toda a 

educação básica, ou seja, educação infantil, fundamental e médio, o projeto do legislativo 02, publicidade, 

sou favorável, o projeto 03, cargo de contador, por ser uma orientação do tribunal de contas vou ser 

favorável, a moção de aplausos, todos sofrendo devido a esta pandemia, mas temos muitos fatos para 

comemorar, a cada um que passou  e deixou sua contribuição e mais aqueles que produzem e fazem a 

economia girar, as indicações de lombadas, são necessárias para seguranças das pessoas, as da posse fiz 

um pedido já, vamos reforçar, e ali também é necessário concluir aquele calçamento, me associo, a da 

colega Geneci, muito bem pensada, tem meu apoio, vamos correr atrás e fazer com que isso aconteça, me 

associo também, a das estradas, sei que o vereador não vai trazer aqui se não estiver realmente precisando, 

mas deu um problema numa patrola, mas deve ser feito sim, me associo, sobre o pedido de informação, 

acredito que está esbarrando na medida 173, porque ela coloca muita interpretação, os funcionários 

públicos também reivindicaram, acredito que o prefeito vai fazer tudo dentro da legalidade, sugerir que 

entrem em contato com o tribunal de contas, do que pode ser feito ou não”. Concedeu a palavra ao senhor 

Vereador JAQUES ANTONIO DE COL: “Absteve-se”. Concedeu a palavra à senhora Vereadora 

GENECI ALVES DE OLIVEIRA: “Cumprimentou à todos, sobre os projetos sou favorável, as 

indicações das lombadas sou favorável, das estradas também, inclusive quero agradecer aqui a 

concretização do meu pedido da estrada de Linha Santa Isabel, Linha Fontana e Batinga, ficou boa e pedir 

um pouco de paciência que dentro de poucos dias vão conseguir passar em todo o município, sobre a 

minha indicação, recebi vários pedidos das pessoas e do servidor que cuida lá, as pessoas estão lá que já é 

um local onde as pessoas ficam nervosas e precisam de um local e não tem, pode ser um banheiro simples, 

por isso peço apoio, pedido de informação sou favorável, é bom que o povo fique sabendo como as coisas 

estão andando, sobre o aniversário do município, quero deixar meu abraço a todos os trabalhadores de Rio 

dos Indios e a todos os que precisam sair daqui para trabalhar, onde muitos vão e quando se ajeitam voltam 

morar aqui porque aqui é bom de morar”. Encerrando os pronunciamentos do grande expediente, passou-se 

a votação das matérias: Projeto de Lei nº07/2021 – aprovado por unanimidade; Projeto de Lei do 

Legislativo nº 02/2021 – aprovado por unanimidade; Projeto de Lei do Legislativo nº 03/2021 – rejeitado 

por maioria (5x2); Moção nº03/2021 – aprovada por unanimidade; Pedido de Informação nº04/2021 – 

aprovado por unanimidade; As Indicações nºs 021; 024; 025 026/2021 – foram deferidas. A Ata nº05/2021 

– aprovada por unanimidade. Concedeu a palavra à senhora Vereadora NAURA BAPTISTELLA 

FONTANA: “Quero parabenizar nosso município pelos 29 anos de emancipação política e administrativa, 

mas dizer que Rio dos Indios já soma 109 anos, desde o início de sua colonização em 1912, destacando 

além do símbolo, o hino municipal, tenho conhecimento porque na época teve a participação das escolas, 

criado a partir de relatos de pessoas que conheciam a história, coordenado pela secretaria de educação, no 

ano de 2006, onde todos puderam contribuir, gravado pelo músico Pedro Araújo, através da Lei Municipal 

nº738/2007 de 19 de março de 2007, tornou-se oficial, recitar um trecho, “braços fortes não temem a luta, 

na disputa do bem e do mal, pioneiros nas grandes conquistas, por nossos direitos lutamos sem parar, 

somos nós, os caboclos e índios, negros e brancos nas lutas sociais, somos mais desde os tempos da 

madeira, balsas viageiras, no pai rio Uruguai”. Concedeu a palavra ao senhor Vereador JAQUES 

ANTONIO DE COL: “Absteve-se”. Concedeu a palavra ao senhor Vereador ALDIR ANTONIO 

MULINETH: “Absteve-se”. Concedeu a palavra ao senhor Vereador LAURINDO BILINI: “Ressaltar 



  

  

esap -3- 

 
 

mais uma vez a grandeza de nosso município, o autor do hino morador daqui, apesar da pandemia, muito 

temos a comemorar. Sobre a Indicação da colega Gene, queria me associar, de grande importância. Pedi 

vários pontos de luz lá pra minha comunidade e onde é possível levar energia elétrica, em pleno 2021, todo 

aparelho é elétrico. Quanto às estradas, somos abordados todo dia, que o preço está bom mas as estradas 

estão ruins, sou testemunha que o trabalho está sendo feito, mas tem que começar mais cedo. Senhor 

presidente, fiz dois pedidos de informação e até agora não obtive resposta”. Concedeu a palavra ao senhor 

Vereador HORÁCIO VARGAS: “Reintegro os cumprimento à todos. Quero dizer que trabalho ao lado 

da secretaria e vê a cobrança, mas a gente vê o sacrifício do prefeito, dos secretários, e as máquinas 

estragam, esta volvo está dando só prejuízo ao município, a prefeitura tem que depositar o dinheiro para 

depois o engenheiro vir fazer o laudo da máquina que vai dizer o que tem que fazer e dar o orçamento, 

conversando com o prefeito um dia desses, ali tem máquinas que o município já tem que se desfazer, essa 

máquina depende de ter um especialista, não adianta levar no chico graxa porque ele não vai resolver o 

problema, agora levaram numa oficina especializada em Chapecó, esses dias foi arrumaram uma coisa, 

chegou aqui estragou outra, não é puxar saco do prefeito, mas fazer estrada com uma máquina, não é fácil, 

nosso município é grande, e as máquinas quebram, estamos com dois caminhão, só não estão puxando 

cascalho porque está muito seco, mas as coisas em Rio dos Indios progrediram e muito, fui vereador de 

2001 a 2004, neste período nós tinha uma casa legislativa num porão, está a Edi aí de testemunha, hoje 

temos uma casa que dá para dizer que é uma das melhores da região, tenho orgulho de dizer que ajudei a 

construir, todos os ex prefeitos que aqui passaram e hoje dá para dizer que temos um jovem que eu acho 

que vai trabalhar para o bem da comunidade, as coisas andam de vagar, mas se não parar elas chegam lá na 

frente”. Encerrando os pronunciamentos do grande expediente e convidou a todos para a próxima sessão 

ordinária no dia 06 de abril de 2021, agradeceu a presença de todos e com as graças de Deus, declarou 

encerrados os trabalhos da presente sessão, da qual eu secretária da Câmara, lavrei a presente ata, que vai 

assinada por mim e se aprovada pelos senhores vereadores. 


