
ATA Nº16/2021  

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 20 DE JULHO DE 2021. 

Aos 20.07.2021 (vinte 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 (presente online); CLAUDIR PALUDO; HORÁCIO VARGAS; JAQUES DE 

COL; LAURINDO BILINI; NAURA BAPTISTELLA FONTANA; PAULO VERGUEIRO e 

VALDOMIRO LEMES. Ausente a vereadora GENECI OLIVEIRA (viagem a Porto Alegre, 

acompanhando o Prefeito Municipal). 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: PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº025/2021: “Autoriza o 

Município de Rio dos Índios-RS, a firmar contrato de prestação de serviços com o Instituto de 

assistência a Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul-IPÊ-Saúde”. Flavio Golin- Prefeito 

Municipal. PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº027/2021: “Autoriza a contratação emergencial, por 

necessidade temporária de excepcional interesse público, de recursos humanos para a Secretaria 

Municipal de Educação e dá outras providências”. Flavio Golin- Prefeito Municipal. PROJETO DE 

LEI MUNICIPAL Nº028/2021: “Autoriza a abertura de crédito adicional especial e dá outras 

providências”. Flavio Golin- Prefeito Municipal. INDICAÇÃO Nº063/2021: “Construção de 

calçamento no Distrito de Encruzilhada Bela Vista”. Ver. Aldir Mulineth – Bancado do PP e Jaques de 

Col - Bancada do PDT. INDICAÇÃO Nº064/2021: “Construção de um abrigo, na rua Ângelo 

Santineli, próximo a propriedade de Alcimar Santin”. Ver. Claudir Paludo – Bancada do PP. 

INDICAÇÃO Nº066/2021: “Calçamento da travessa 2, do distrito de Posse dos Linhares, bem como o 

prolongamento da pavimentação da rua principal, sentido São Miguel e Clube Olímpico”. Vers. Aldir 

Mulineth e Horácio Vargas – Bancada do PP. INDICAÇÃO Nº067/2021: “Instalação de placas 

indicativas, nos distritos de Posse dos Linhares e Encruzilhada Bela Vista”. Ver. Laurindo Bilini – 

Bancada do PT. MOÇÃO Nº16/2021: “Moção de apoio a reposição das perdas salariais dos 

Trabalhadores e Trabalhadoras da Rede estadual de Educação”.  Verª. Naura Baptistella Fontana e Ver. 

Laurindo Bilini – Bancado do PT- Ver. Aldir Mulineth-Bancada do PP e Ver. Valdomiro Lemes – 

Bancada do PDT. MOÇÃO Nº17/2021: “Moção de apoio a aprovação do Projeto de Lei nº 115/2021 

da bancada do PT na Assembleia Legislativa que cria o programa de Crédito Emergencial para a 

Agricultura Familiar, atingida diretamente pela Pandemia Covid-19 e pela estiagem de 2020, e altera a 

Lei 8.511, de 6 de janeiro de 1988(atualizada até a Lei nº14.373, de 19 de dezembro de 2013), que 

autoriza a criação do Fundo estadual de Apoio ao desenvolvimento dos pequenos Estabelecimentos 

Rurais”. Vers. Laurindo Bilini e Verª. Naura Baptistella Fontana-Bancada do PT. Concedeu a palavra a 

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

nobres colegas, imprensa, assistência, quanto a ordem do dia, quero dizer que sou favorável aos 

Projetos, o Projeto do IPÊ, na verdade eu sou contra, mas como isso é uma demanda que vem para o 

Município, que vai visar aumento nos descontos do funcionalismo, que acontece que muitas pessoas 

estão usando muito o Plano de saúde nessa temporada e é necessário esse aumento, isso é por um ano, 

se isso diminuir para o ano que vem, pode diminuir esse valor de novo, então vai ter um aumento e o 

meu voto vai ser contra, Projeto de contratação de professor, a gente entende que se há necessidade, 

mas não sou a favor de continuar a contratação, o ano que vem é hora de concurso, para parar de 

contratação, o outro Projeto sou favorável, recursos da Foz Chapecó e devem ser aplicados no nosso 

Município, Indicações sou favorável a todas, não vi antes, poderia ter me associado na indicação dos 

colegas Aldir e Jaques, lá é uma comunidade que merece melhorias, como todas as outras, quanto a 

Moção, aqui no caso é a nível estadual, a nível municipal, vamos estudar mais tarde, em outra sessão, 



sobre a reposição, essa classe vem a quase 7 anos, sem reposição e com redução de vantagens, 

receberam salários atrasados e parcelados, os serviços dobraram com a pandemia, então é justo e todo i 

funcionalismo necessita de reajustes, quanto a outra Moção, também a categoria dos agricultores esta 

necessitando, obrigado”.  Concedeu a palavra ao senhor vereador HORACIO VARGAS: 

“Cumprimento o senhor Presidente, nobres colegas, imprensa, assistência, quanto aos Projetos, esse 

que vai ajudar nossas crianças, foi um dialogo aberto com o pessoal da barragem, e nós temos que 

aproveitar e ver os assuntos que ficaram pendentes, o nosso povo foi embora e muitos não houve 

acerto, as Moções sou favorável, a Indicação minha e do Aldir, calçamento na Posse, a gente, pelo que 

prozei com o Prefeito, ele tem interesse maior nas comunidades, tanto Encruzilhada, como a Posse, ele 

quer asfaltar essas duas comunidades, obrigado”. Concedeu a palavra ao senhor vereador JAQUES 

DE COL: “Cumprimento o senhor Presidente, nobres colegas, imprensa, assistência, temos hoje três 

Projetos de Lei, temos esse para firmar contrato com o IPÊ, infelizmente esta defasado e não é 

diferente todos os meios de planos de assistência a saúde e tudo o que aumenta, dificilmente vai voltar 

a diminuir, é um projeto que tem que tramitar nessa casa e esta para apreciação, contratação, busquei 

junto ao TCE e deve ser feito através de processo seletivo, mas com urgência, no meu entendimento 

não precisaria estar em regime de urgência, o ano que vem, terá contratações e a maneira legal é que 

preencha esses espaços com pessoas qualificadas, o outro Projeto, no meu ver a Foz Chapecó tem 

muito a devolver, quanto as indicações, plenamente favorável, Calçamento ou asfalto na Encruzilhada, 

é um pleito nosso e acredito que vamos conseguir, Moções plenamente favorável, é a realidade de cada 

um de nós, estamos vinculados ao meio rural, as pequenas propriedades, obrigado”. Concedeu a 

palavra ao senhor vereador LAURINDO BILINI: “Cumprimento o senhor Presidente, nobres colegas, 

imprensa, assistência, hoje é dia do amigo, quero estender meu abraço a todos, Projeto do convênio 

com o IPE, não pude estudar esse Projeto, subiu o valor do desconto, e tudo é perda para os nossos 

funcionários, peço que , depois de um ano refaça o Projeto e volte, contratação para a secretaria da 

educação, estamos no sétimo mês de mandato e só vem contratação emergencial, logo que passe a 

pandemia que nós faça processo seletivo e não fique duvidas ai fora, o recurso da Foz Chapecó, sou 

favorável, que seja uma janela para grandes debates, nós perdemos 800 hectares de terras e ficou 

grandes demandas no nosso município, sou favorável, as indicações sou favorável, isso é querer bem 

do povo, a questão do abriga já vi varias vezes o pessoal no tempo, esperando o ônibus, sou favorável, 

alguém me passou que caiu a placa da Posse dos Linhares, então que seja divulgado nossos distritos, 

Moção em parceria, quero dizer que é mais que justo a perda salarial desses professores, quanto o 

apoio ao Projeto que tramita no congresso, devido a grande estiagem e a pandemia, o pequeno foi o 

que mais sofreu, obrigado”. Passou a votação da matéria: Projeto de Lei nº025//2021; Rejeitado por 

maioria. Projeto de Lei nº027 e 28/2021; Aprovados por unanimidade.  Moção nº16 e 17/2021; 

aprovadas por unanimidade. Indicações nº063, 064, 066 e 067/2021; deferidas de pleno. Atas nº 14 e 

15/2021, aprovadas por unanimidade. Concedeu a palavra a senhora vereadora NAURA 

BAPTISTELLA FONTANA: “Reintegro os cumprimentos a todos, o colega me fez lembrar do dia 

do amigo e então deixo uma mensagem, para todos os amigos, então a todos os amigos, um feliz dia, 

obrigado”. Concedeu a palavra ao senhor vereador JAQUES DE COL: “Reintegro os cumprimentos a 

todos, também quero desejar um feliz dia dos amigos a todos os amigos, a gente a que o nosso dia a 

dia é feito de desafios r que cada um de nós tenha a graça de fazer mais amigos, uma questão que vem 

de encontro ao nosso Município, para quem tenha vontade de fazer curso de Técnico em agropecuária, 

com a URI, futuramente acredito que nós vá firmar esse convênio e esse curso será aqui em Alpestre, 

que é o projeto de sucessão familiar e quem tiver interesse, não é um curso barato e se tiver o subsidio 

do Município, um convênio de 50%. De 800, vai sobrar 400, é curso superior, não deixem de 

aproveitar essa oportunidade, o Prefeito demonstrou interesse, então fica o convite, brigado”. 



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

quero ressaltar a respeito da Foz, acho que nós deveria criar uma Comissão e talvez marcar uma 

audiência aqui na Câmara, para nós agradecer o recurso e elevar a eles, mais reinvindicações, nosso 

município foi bastante atingido, quanto a Moção, aqui todos somos agricultores e que isso venha a nos 

trazer benefícios, principalmente as pequenas propriedades, os produtos da agricultura familiar estão 

escassos nos mercados, fiz um pedido nessa casa, para ser resolvido o problema da ponte, na divisa 

com Nonoai, ali é difícil, a tarde tem o sol, ponte estreita e eu gostaria de fazer um oficio e entregar em 

mãos no DAER, obrigado”. Concedeu a palavra ao senhor vereador HORÁCIO VARGAS: 

“Reintegro os cumprimentos a todos,  e dizer que hoje é um dia muito alegra, que nós não tivemos 

nenhum voto de Pesar, a pandemia deve estar indo embora, quero falar dos nossos funcionários, 

Milton Ristow e o Schimitz, se eles saírem vai ser uma perda, trabalhei com eles e são muito bons, mas 

se é para o bem deles, mas vai ser uma perda grande para nós, obrigado”. Assumiu a direção dos 

trabalhos o vereador Horácio Vargas, que concedeu a palavra ao senhor vereador CLAUDIR 

PALUDO: “Cumprimento o senhor Presidente, nobres colegas, imprensa, assistência, quero agradecer 

pelas votações de vocês, cada um votou consciente, sobre a indicação que fiz, cada vez que passo ai, 

vejo o pessoal esperando no tempo aberto e fiz para ver se sai essa tal de parada ou abrigo, mas quero 

dizer que acho que da para fazer um requerimento em nome da Câmara e entregar no DAER, mas 

quero fazer um repudio a nossa administração, eu não corto volta para ninguém, quando é sério é sério, 

quando é curto é curto, fui criado assim e não vou mudar, não adianta, nós encher de indicação e não 

ser atendido, nós não estamos aqui para brincadeira, sou parceiro do Prefeito, mas ele governa lá e nós 

aqui e se não atender as indicações nossas, nós vamos começar a engavetar projeto aqui também, ou 

votar contra, tem indicação que esta a 4 ou 5 meses engavetada e não olharam, acho chato dizer isso, 

mas como Presidente tenho obrigação de chamar a atenção da administração, esse é meu manifesto e 

daqui para frente quero que o Prefeito atenda nossos pedidos, que estamos aqui representando o povo, 

obrigado”. Reassumiu a direção dos trabalhos o vereador Claudir Paludo, que concedeu a palavra para 

o vereador LAURINDO BILINI: “Parabéns senhor Presidente, parabéns nobres colegas vereadores, 

essa fala do senhor, nos clareou o caminho, acho que aqui todos somos homens e mulheres de bem, 

honrados e o povo nos outorgou o poder, para que nós venha e trabalhe e tem coisas que é difícil, 

comprar uma automotriz nova, comprar uma patrola nova, depende de recurso de fora. Mas muitas 

vezes fazer um abrigo, para as pessoas que saem fora, deixam as famílias, para trabalhar e vem gastar o 

dinheiro no Município, eu dou a madeira, não estou lhe puxando o saco senhor Presidente, mas vejo 

coisas impossíveis e possível de ser feito, parabéns pela parada e vereador é para essas coisas, atender 

os pedidos dos Munícipes, estou com o senhor e não abro, obrigado”. Convidou todos para a próxima 

sessão ordinária dia 03 de agosto 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. 

 


