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 ATA Nº14/2021  

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 06 DE JULHO DE 2021. 

Aos 06.07.2021 (seis dias do mês de julho de dois mil e vinte um), as 17h00min (dezessete 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 34/2021: “Leva votos de Profundo Pesar, pelo falecimento de 

CLEONICE PEREIRA, ocorrido no dia 22 de junho de 2021, registrando-se nos anais desta casa”. 

Câmara Municipal de Vereadores. REQUERIMENTO 35/2021: “Leva votos de Profundo Pesar, pelo 

falecimento de MACIMINO FONTANA, ocorrido no dia 02 de julho de 2021, registrando-se nos anais 

desta casa”. Câmara Municipal de Vereadores. REQUERIMENTO 36/2021: “Leva votos de Profundo 

Pesar, pelo falecimento de INÊS PRESTES, ocorrido no dia 02 de julho de 2021, registrando-se nos 

anais desta casa”. Câmara Municipal de Vereadores. REQUERIMENTO 37/2021: “Leva votos de 

Profundo Pesar, pelo falecimento de ARTIDOR VIEIRA, ocorrido no dia 02 de julho de 2021, 

registrando-se nos anais desta casa”. Câmara Municipal de Vereadores. PROJETO DE LEI 

MUNICIPAL Nº022/2021: “Cria a divisão de trânsito, na estrutura da Secretaria Municipal de 

Administração, Planejamento e Turismo, e dá outras providências”. Flavio Golin- Prefeito Municipal. 

PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº023/2021: “Institui programa de recuperação de créditos fiscais 

municipais e dá outras providências”. Flavio Golin- Prefeito Municipal. PROJETO DE LEI 

MUNICIPAL Nº024/2021: “Autoriza o Município de Rio dos Índios-RS, a aderir ao programa negocia 

RS., instituído pelo estado do Rio Grande do Sul, através da Li nº15.448/2020, e dá outras providências”. 

Flavio Golin- Prefeito Municipal. INDICAÇÃO Nº058/2021: “Recuperação da estrada que dá acesso ao 

Açude Comunitário da Área Indígena”. Ver. Paulo Vergueiro – Bancado do PP. INDICAÇÃO 

Nº059/2021: “Cascalhamento dos trechos necessários, da estrada de Linha Fátima ao Bom Retiro”.  Ver. 

Laurindo Bilini – Bancada do PT. INDICAÇÃO Nº060/2021: “Recuperação da estrada de Rio dos 

Índios ao Saltinho II”. Vers. Horácio Vargas e Aldir Mulineth – Bancada do PP. INDICAÇÃO 

Nº061/2021: “Recuperação da estrada de Coxilha Bonita a Batinga Baixa, passando pela propriedade de 

Alceu Anzilheiro”. Ver. Aldir Mulineth – Bancada do PP. MOÇÃO Nº15/2021: “Moção de apoio a 

aprovação do Projeto de Lei nº335/2019 do Dep. Fernando Marroni que institui a Semana Maria da 

Penha nas escolas, a ser realizada anualmente no mês de novembro no Estado do Rio Grande do Sul”. 

Verª. Naura Baptistella Fontana e Ver. Laurindo Bilini – Bancado do PT.  Concedeu a palavra ao senhor 

vereador HORÁCIO VARGAS: “Cumprimento o senhor Presidente, nobres colegas, imprensa, 

assistência, é triste a gente ver quatro requerimentos de pessoas queridas, quanto aos projetos sou 

favorável a dois projetos, o projeto do transito sou contrario indicações a estrada até o Saltinho, não esta 

tão ruim, mas acredito que estão fazendo a coisa certa e cascalhando onde é preciso, Moção de apoio 

também queria me associar, a gente tem folha, mãe e temos que apoiar, a gente assiste e volta e meia 

matam uma mulher, obrigado”. Concedeu a palavra a senhora vereadora NAURA BAPTISTELLA 

FONTANA: “Cumprimento o senhor Presidente, nobres colegas, imprensa, assistência, é um motivo de 

alegria estar de volta a casa, passemos pelo COVID, mas nos recuperamos logo, infelizmente algumas 

pessoas não resistiram, temos aqui os requerimentos de pesar, meus sentimentos as famílias, Projetos de 

lei, também não sou favorável a esse do transito, os outros dois projetos sou favorável, indicações queria 

me associar a todas elas, quem não quer estradas melhores, quanto a Moção, o Cleber leu oque eu ia falar 

aqui, mas só vou reforçar que a violência doméstica existe e não tem classe social e essa Lei vai ajudar a 

diminuir e hoje vi que foi aprovado um outro projeto nessa direção, então pesso a aprovação, obrigado”. 

Concedeu a palavra ao senhor vereador ALDIR MULINETH: “Cumprimento o senhor Presidente, 



  

  

cavl -2- 

 
 

nobres colegas, imprensa, assistência, infelizmente temos quatro requerimentos de pesar, quero levar 

minhas condolências as famílias e pedir que Deus os conforte, sobre o Projeto de Lei do transito, me 

coloco contrário, os demais projetos, sou favorável, tenho duas indicações de recuperação de estrada, a 

gente sabe que a secretaria de obras esta a todo o vapor, esta recuperando da Linha Tomazoni ao Lajeado 

Grande e a castelo Branco, temos também na Coxilha Bonita que desce a Batinga Baixa e essa que vai ao 

Saltinho, indicações dos colegas sou favorável, nosso trabalho é trazer os anseios da comunidade, Moção 

tem o meu voto de apoio, na escola a gente pode incrementar esse pensamento de não violência, não 

somente contra a mulher, mas em qualquer esfera, obrigado”. Concedeu a palavra ao senhor vereador 

JAQUES DE COL: “Cumprimento o senhor Presidente, nobres colegas, imprensa, assistência, quero 

dizer que contraímos o Corona Vírus, mas graças a Deus estamos nos recuperando, metade medicina e 

metade nossa fé ao pai celestial, que nossa missão ainda não terminou e muito vão ter que nos engolir, 

infelizmente temos requerimentos, algumas pessoas vitimadas pelo Covid, que Deus conforte os 

familiares, projeto do transito, gostaria de um tempo, para nós discutir juntamente com a bancada do PT, 

sobre esses projetos, projeto de lei 23 e 24/2021, indicações sou favorável, Coxilha Bonita tem um 

declive ali, bastante elevado, por lá passaram os vereadores em suas campanhas, Moção sou plenamente 

favorável, obrigado”. Concedeu a palavra ao senhor vereador LAURINDO BILINI: “Cumprimento o 

senhor Presidente, nobres colegas, imprensa, assistência, quanto aos requerimentos, me chama atenção, 

quatro requerimentos, é triste, lamentável, duas serventes nossa, quero deixar meu repudio ao nosso 

presidente, despreparado, nunca vi ie contra a ciência, é a mesma coisa que nós dizer a nossos filhos não 

vão para aula que não vão aprender, a ciência esta ai para nos proteger com vacina como o sarampo e 

tantas outras doenças, e o Presidente pecou muito no atraso da vacina e isso é triste, Projeto de lei 22, sou 

contra ou vamos estudar melhor, os outros dois projetos, sou favorável, cascalhamento que eu pedi, eu 

presenciei, ali só não aconteceu acidente por sorte e ali tem três trecho bem critico, ali tem uma ponte que 

não tem cabeceira, é estreita e esta perigoso, ali próximo ao Rogério Gaboardi o caminhão do leite 

deslizou e por sorte não aconteceu um acidente terrível, outro dia me deslizou a camionete e me deu 

medo as outras indicações sou favorável, obrigado”. Concedeu a palavra a senhora vereadora GENECI 

DE OLIVEIRA: “Cumprimento o senhor Presidente, nobres colegas, imprensa, assistência, quero mais 

uma vez levar o meu abraço a essas famílias enlutadas, projetos de lei, sou contra o Projeto 22/2021, até 

por que a gente não conhece e não sabe certo como iria funcionar, talvez mais para frente, projeto de Lei 

23 sou a favor, ninguém fica devendo por que quer, o outro projeto também sou favorável, indicações sou 

favorável a todas, Moção sou totalmente a favor, como sou mulher sei que existe muita violência e não é 

só física, é moral, psicológica, muita gente não sabe oque se passa dentro de um lar e muitas vezes a 

mulher sofre calada, por causa dos filhos, por depender do marido, por que não querem que a sociedade 

fique sabendo e na escola é um bom lugar de aprender os direitos e a respeitar todo mundo, então Naura, 

sou favorável e cone comigo se precisar alguma coisa, obrigado”. A pedido do vereador Jaques de Col, 

determinou o tempo de cinco minutos para os vereadores conversarem.  Passou a votação da matéria: 

Projeto de Lei nº022//2021; Rejeitado por maioria. Projeto de Lei nº023/2021; Aprovado por 

unanimidade. Projeto de Lei 024/2021; Aprovado por maioria. Moção nº15/2021; aprovada por 

unanimidade. Indicações nº058, 059, 060, 061/2021; deferidas de pleno; Requerimentos nº 34, 35, 36 e 

37/2021; Deferidos de pleno, Ata nº 13/2021, foi aprovada por unanimidade. Concedeu a palavra ao 

senhor vereador HORÁCIO VARGAS: “Reintegro os cumprimentos a todos, sobre os requerimentos, 

quero deixar o meu abraço aos familiares, eu quero dizer que não entendi muito bem, os vereadores, que 

nós tivemos tempo para retirar o Projeto, alguns vereadores se manifestaram aqui a favor do Projeto e 

agora votaram contra, achei estranho, mas não tem problemas, o Projeto foi aprovado, que eu é o meu 

terceiro mandato e quando tem um projeto polemico, a gente pode pedir a retirada, para estudar, o 

presidente acata e retira, não quero que levem a mal, mas podem fazer isso, obrigado”. Concedeu a 

palavra ao senhor vereador JAQUES DE COL: “Reintegro os cumprimentos a todos, temos aqui, o 

manifesto de cada um, quero explicar aqui ao colega Horácio, o Projeto 24 que a gente votou contra, 
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negocia RS, cada um de nós esta fazendo assento, como legislador, agradeço o senhor presidente por 

conceder espaço para nós trocar ideias, cada um é soberano aqui, mas quando o servidor Cleber estava 

lendo, me deparei com uma clausula, ele fala em nós amortizar dividas que o estado tem com o nosso 

município, recebendo bens, que não vão favorecer uma totalidade da população, mas isso foi oque 

interpretei, quem sabe minha interpretação esteja errada, mas é como eu dever uma conta e querer dar um 

burro caindo os dentes para pagar a divida, tomara que eu esteja enganado, obrigado”.  Concedeu a 

palavra ao senhor vereador LAURINDO BILINI: “Reintegro os cumprimentos a todos, deixei alguns 

assuntos para a segunda parte, fui favorável a todas as indicações, pesso que levem ao chefe de obras, que 

quanto mais breve possível, tanto a minha indicação, quanto a dos colegas para melhorar o município, 

quanto a esse projeto, foi me caindo a ficha devagar, quero deixar um manifesto a uma questão que me 

chamou a atenção e não veio ainda a essa casa, que diante a seca que assolou nosso município, foi 

decretado estado de calamidade em toda a região, até foi criticado em uma reunião em Planalto, de 

Defesa Civil e o nosso Município ficou fora e quem deve as cartas de crédito da barragem, então o 

Município deixou a desejar nessa questão, que tem uma clausula nos contrato, quando der perda de 20%, 

quem deve esses contratos, são isentos daquela parcela e o Município não mandou para a defesa civil os 

documentos devidos e quando esses caras forem pagar a prestação, não tiveram a colheita de milho e 

estão com a divida, quanto a questão do colega Paulinho, não entendi direito, mas conheço lá e temos que 

atacar esses pontos prioritários das estradas públicas devido o escoamento das produções, quanto a 

Moção, gostaria que não fosse só na nossa Câmara, mas sim em todas, para que acelerem e vire lei, para 

a juventude aprenda desde cedo a respeitar e dar o valor devido as mulheres, que ainda tem pessoas na 

idade da pedra lascada, maltratando mulheres, obrigado”. Concedeu a palavra a senhora vereadora 

GENECI DE OLIVEIRA: “Reintegro os cumprimentos a todos, quero dizer que acho que o senhor 

Laurindo esta mal informado, que o Município foi declarado em calamidade pública sim, o senhor pode 

ir procurar seus direitos, a gente fala tanto em pandemia, das vacinas, das mortes, mas temos que 

reconhecer o trabalho que a secretaria da saúde esta fazendo no nosso Município, desde o atendimento 

nos primeiros sintomas, os exames, as vacinas o pessoal reclama, mas esta bem organizado, se outros 

município esta avançando mais rápido as idades é por algum motivo, aqui todos que tem idade estão 

fazendo, então vamos ter um pouco de paciência, reconhecer o trabalho das enfermeiras que estão se 

esforçando, estão trabalhando nos sábados, enquanto em outras empresas os funcionários tem folga nos 

sábados e o trabalho delas é estressante, perigoso, se algum dia nós perder a viagem, vamos ter paciência 

e vir outra vez, obrigado”.  Convidou todos para a próxima sessão ordinária dia 20 de julho de 2021, às 

17:00 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. 


