
ATA Nº18/2021  

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 03 DE AGOSTO DE 2021. 

Aos 03.08.2021 (três dias do mês de agosto 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 DE 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 Nº39/2021: “Votos de Profundo Pesar, pelo falecimento de 

GENOIR PICOLI, ocorrido no dia 28 de julho de 2021, registrando-se, nos anais desta casa”. 

Câmara Municipal de Vereadores. REQUERIMENTO Nº40/2021: “Votos de Profundo Pesar, pelo 

falecimento de TEREZA SLOTNICKI, ocorrido no dia 02 de agosto de 2021, registrando-se, nos 

anais desta casa”. Câmara Municipal de Vereadores. EMENDA MODIFICATIVA Nº01/2021: 

“Altera a redação do Projeto de Lei do Executivo nº021/2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual do 

Município de Rio dos Índios, para o exercício de 2022 a 2025”.  Ver. Claudir Paludo- Bancada PP. 

EMENDA MODIFICATIVA Nº02/2021: “Altera a redação do Projeto de Lei do Executivo 

nº021/2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Rio dos Índios, para o exercício de 

2022 a 2025”. Ver. Valdomiro Lemes-Bancada PDT. EMENDA MODIFICATIVA Nº03/2021: 

“Altera a redação do Projeto de Lei do Executivo nº021/2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual do 

Município de Rio dos Índios, para o exercício de 2022 a 2025”. Verª. Geneci de Oliveira-Bancada PP. 

EMENDA MODIFICATIVA Nº04/2021: “Altera a redação do Projeto de Lei do Executivo 

nº021/2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Rio dos Índios, para o exercício de 

2022 a 2025”. Ver. Aldir Mulineth-Bancada PP. EMENDA MODIFICATIVA Nº05/2021: “Altera a 

redação do Projeto de Lei do Executivo nº021/2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município 

de Rio dos Índios, para o exercício de 2022 a 2025”. Ver. Aldir Mulineth – Bancada PP. EMENDA 

MODIFICATIVA Nº06/2021: “Altera a redação do Projeto de Lei do Executivo nº021/2021, que 

dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Rio dos Índios, para o exercício de 2022 a 2025”. 

Verª. Geneci de Oliveira- Bancada PP. EMENDA MODIFICATIVA Nº07/2021: “Altera a redação 

do Projeto de Lei do Executivo nº021/2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Rio 

dos Índios, para o exercício de 2022 a 2025”.  Verª. Naura Baptistella Fontana _ Bancada PT. 

EMENDA MODIFICATIVA Nº08/2021: “Altera a redação do Projeto de Lei do Executivo 

nº021/2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Rio dos Índios, para o exercício de 

2022 a 2025”. Ver. Aldir Mulineth-Bancada PP. PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº0212021: 

“Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Rio dos Índios-RS., para os exercícios de 2033 a 

2025”. Flavio Golin- Prefeito Municipal. PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº030/2021: “Altera a 

redação da Lei nº1259/2021, de 07 de julho de 2021 e dá outras providências”.  Flavio Golin- Prefeito 

Municipal. INDICAÇÃO Nº065/2021: “Recuperação da estrada que da acesso a propriedade de 

Daniel Ribeiro, Área Indígena”. Verª. Geneci de Oliveira – Bancada do PP. INDICAÇÃO 

Nº068/2021: “Construção de pavimentação asfáltica, na rua José Francisco da Silva, bairro Nossa 

Senhora Aparecida”.  Ver. Claudir Paludo- Bancado do PP. INDICAÇÃO Nº069/2021: “Recuperação 

da estrada de Coxilha Bonita, Castelo Branco, Linha Majolo até Batinga Baixa”. Ver. Laurindo Bilini 

– Bancada do PT. INDICAÇÃO Nº070/2021: “Recuperação da estrada de Encruzilhada Bela Vista, 

passando pela propriedade de Santo Mossi, até Valdir Mariano”. Ver. Laurindo Bilini – Bancada do 

PT. MOÇÃO Nº18/2021: “Moção de congratulações, pela passagem do dia dos pais”. Câmara 

Municipal de Vereadores. Concedeu a palavra ao senhor vereador ALDIR MULINETH:  



 

“Cumprimento o senhor Presidente, nobres colegas, imprensa, assistência, quero expressar minhas 

condolências as famílias enlutadas, especialmente a família de Genoir Picoli, que sofreu uma paralisia 

quando criança, muito inteligente, conhecia os veículos pelo ronco, quando passava na estrada, mais 

um anjo que jesus levou para o céu, que Deus abençoe as famílias, emendas de minha autoria, foi 

projetado oque necessita nas comunidades, de minha autoria, sobre a quadra da Encruzilhada, também 

sobre a pavimentação, precisamos dessas estruturas e também para os pequenos agricultores dos 

fertilizantes orgânicos, temos aviários no Município e por fim a Moção pela passagem do dia dos pais, 

desejar em nome do meu pai Valter Mulineth, desejar a todos Feliz dia dos Pais, obrigado”.  Concedeu 

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

colegas, imprensa, assistência, votos de Profundo Pesar, é lamentável, quero render minha 

solidariedade as famílias enlutadas, as emendas todas bem colocadas, estão de parabéns os colegas, 

aquisição de equipamentos que vai melhorar nossa agricultura, vamos precisar de um distribuidor de 

adubos oriundos da vaca de leite, todas emendas bem colocadas, domingo fiz uma jornada grande 

dentro do Município e vi trechos bem precários de estrada, não esta correndo um ano bem chuvoso, já 

estamos no oitavo mês de administração e ainda tem trechos de estada em precárias condições, quanto 

a Moção, quero deixar um abraço a todos os colegas que são pais e a todos os pais do Município, que 

lutam arduamente, para manter a família dentro de tantos obstáculos, obrigado”. Concedeu a palavra 

ao senhor vereador JAQUES DE COL: “Absteve-se”. Concedeu a palavra a senhora vereadora 

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

Profundos Pesar, quero levar meu abraço as famílias enlutadas, minha tia Tereza, vai fazer muita falta, 

me criei na casa dela, emendas são muito importantes são para melhorar a situação do Município e que 

o Prefeito olhe de maneira especial a essas emendas, sobre o Caminhão Pipa, o Chico sabe como é 

sofrido puxar água, Deus queira que não precise, construção de Cisternas que seja olhado para esse 

Projeto, Projeto do executivo sou favorável, Indicações também sou favorável, recuperação da estrada 

do seu Daniel, a gente pede a recuperação de todas as entradas das residências do Município,  

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, assistência, quero levar meus votos de Pesar as famílias Picoli e Slotnicki, trabalhei 

muito tempo na secretaria de obras e sei que esta precisando de uma Patrola nova, essas que tem estão 

dando problemas e essa demanda era para ontem, agora vai vir um recurso do Badesul e que o Prefeito 

de uma olhada na rua Francisco da Silva, no meu bairro, quero pedir para os vereadores para nós 

aprovar o Plano Plurianual com as emendas e o outro Projeto é para quem deve para o Município, 

parcelar suas dividas, obrigado”. Assumiu novamente a direção dos trabalhos o vereador Claudir 

Paludo que passou a votação da matéria: EMENDAS MODIFICATIVAS Nº 01, 02, 03, 04, 05, 06, 

07 e 08/2021;  Aprovadas por unanimidade. Projetos de Lei nº021 e 030//2021; Aprovados por 

unanimidade. Moção nº18/2021; aprovada por unanimidade. Requerimentos nº 39 e 40/2021; 

deferidos de pleno. Indicações nº065, 068, 069 e 070/2021; deferidas de pleno. Atas nº 16 e 

17/2021, aprovadas por unanimidade. Concedeu a palavra a senhora vereadora NAURA 

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

assistência, Projetos e indicações todos tranquilo, quero estender o meu abraço as famílias enlutadas, 

nesse domingo temos a passagem do dia dos pais e quero deixar minhas homenagens a todos os pais, 

colegas vereadores, funcionários, em fim todas as pessoas que são pais, obrigado”. Concedeu a palavra 

ao senhor vereador ALDIR MULINETH: “Absteve-se”. Concedeu a palavra ao senhor vereador 

LAURINDO BILINI: “Reintegro os cumprimentos a todos, quero relatar um pouco das minhas 

andanças pelo Município e necessitamos de pequenos trabalhos, nossos moradores precisam ser  



 

atendidos com mais carinho, atenção, o seu Antonio Viticoski, espalharam mal o cascalho e precisa de 

mais alguns serviços, seu Jocemar da Linha Limoeiro, liguei para o Prefeito, secretario da Agricultura 

e ele não foi atendido, fizeram de inchadão, constato isso, liguei para o Prefeito e fiquei três, quatro 

dias para ele ver a mensagem, na minha região, os companheiros tem açude com horas baratas, os 

adversários tem por que pagaram e é feio ver a mensagem e fingir que não viu, em todo esse tempo 

recebi duas cargas de cascalho e não tive o prazer de ganhar um serviço, ficou podre na minha carteira, 

uma ordem que paguei o serviço e não recebi, não ganhei o serviço, fico feliz quando os colegas 

colocam matérias boas para o Município, obrigado”. Concedeu a palavra ao senhor vereador JAQUES 

DE COL: “Absteve-se”. Concedeu a palavra a senhora vereadora GENECI DE OLIVEIRA: 

“Reintegro os cumprimentos a todos,  deixei para prestar minhas homenagens aos pais, seja de sangue, 

de criação e que os filhos deem valor aos pais, que é onde podem se apoiar nas horas difíceis, que 

Deus proteja todos os pais, obrigado”. Convidou todos para a próxima sessão ordinária dia 17 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. 

 


