
ATA Nº24/2021  

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2021. 

Aos 09.11.2021 (nove dias do mês de novembro de dois mil e vinte um), as 18h00min (dezoito 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; MARCIO TREMEA e VALDOMIRO LEMES. 

Ausente a vereadora. NAURA BAPTISTELLA FONTANA(problemas de saúde). Havendo quórum 

e invocando a proteção de Deus, declarou abertos os trabalhos da presente sessão. Convocou o 

secretario a efetuar a leitura do expediente: REQUERIMENTO Nº51/2021: “Requer, que sejam 

instaladas placas indicativas no distrito de Encruzilhada Bela Vista, indicando principalmente, o 

caminho dos Municípios de Alpestre e Planalto”. Ver. Aldir Mulineth - Bancada PP. 

REQUERIMENTO Nº52/2021: “Requerem a realização de Audiência Pública com o ilustre 

representante do Ministério Público e com os representantes da empresa Rio Grande Energia –RGE, 

para tratar sobre a qualidade do serviço de fornecimento de energia em algumas comunidades de nosso 

Município”. Ver. Laurindo Bilini e Verª. Naura Baptistella Fontana - Bancada PT. 

REQUERIMENTO Nº53/2021: “Requerem a prestação de contas e todas as informações pertinentes, 

referente a reforma realizada no prédio da Câmara Municipal de Vereadores, com a exibição de 

documentos concernentes ao certame para contemplação da empresa vencedora e contrato pactuado 

com a respectiva empresa. Requer a exibição de todos os documentos envolvendo a obra de melhoria”. 

Ver. Laurindo Bilini e Verª. Naura Baptistella Fontana - Bancada PT. REQUERIMENTO 

Nº54/2021: “Votos de PROFUNDO PESAR, pelo falecimento de ERNESTO BRAS MALACARNE, 

ocorrido no dia 21 de outubro de 2021, registrando-se, nos anais desta casa”. Câmara Municipal de 

Vereadores. PROJETO DE LEI Nº037/2021: “Institui o regime de Previdência complementar(RPC), 

no âmbito do Município, das suas autarquias e fundações, fixa o limite máximo das aposentadorias e 

pensões por morte concedidas pelo Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), de que trata a Lei 

769/2007 e suas alterações posteriores, autoriza a adesão a plano de benefícios previdenciário e dá 

outras providências”. Flávio Golin – Prefeito Municipal. PROJETO DE LEI Nº038/2021: “Autoriza 

o Poder Executivo Municipal a alienar, mediante leilão, bens móveis e dá outras providências”. Flávio 

Golin – Prefeito Municipal. PROJETO DE LEI Nº039/2021: “Autoriza a contratação emergencial, 

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

Municipal de Saúde e dá outras providências”. Flávio Golin – Prefeito Municipal. PROJETO DE LEI 

Nº040/2021: “Autoriza o Poder Executivo a realizar gastos e pagar despesas com as festividades 

natalinas -2021, e dá outras providências”. Flávio Golin – Prefeito Municipal. INDICAÇÃO 

Nº082/2021: “Recuperação da estrada que dá acesso a propriedade de Américo Veloso”. Ver. Laurindo 

Bilini-bancada PT. INDICAÇÃO Nº083/2021: “Indica ao Poder Executivo Municipal, que seja criado 

uma parada de Ônibus e construção de abrigo, na entrada da propriedade de Sérgio Kuminiki, em 

Linha São Valentim, bem como o cascalhamento da estrada onde o Ônibus faz a volta”. Verª. Geneci 

de Oliveira – Bancado do PP. INDICAÇÃO Nº084/2021: “Recuperação e drenagem de uma fonte de 

água, na propriedade de Adão Alves”.  Ver. Marcio Tremea - Bancada PP. INDICAÇÃO Nº085/2021: 

“Reinstalação dos aparelhos de ginastica da Academia ao Ar Livre, em local adequado”.  Ver. Marcio 

Tremea - Bancada PP. INDICAÇÃO Nº086/2021: “melhoramentos da rede de água de Linha São 

Sebastião”. Ver. Laurindo Bilini - Bancada PT. MOÇÃO Nº23/2021: “Moção de apoio a programação 

Outubro Rosa e Novembro Azul, que será realizada no dia 10 de novembro, pelo Município de Rio dos 

Índios”. Verª. Geneci de Oliveira - Bancada PP. MOÇÃO Nº24/2021: “Moção de congratulações, pela 

passagem do dia 28 de outubro, dia do Funcionário Público”. Verª. Naura Baptistella Fontana - 



Bancada PT. Concedeu a palavra ao senhor vereador MARCIO TREMEA: “Cumprimento o senhor 

Presidente, nobres colegas, imprensa, assistência, quero de imediato dar meu abraço aos familiares de 

Ernesto Malacarne, quanto a demanda do dia, quanto a recuperação da fonte de água de Adão Alves, 

peço que sejam recuperadas todas as fontes, a nossa água é um bem valioso, quanto aos aparelhos de 

ginastica, foi um recurso que veio de fora, e os mesmos precisam ser instalados, para as pessoas 

praticar suas atividades físicas, e temos que comemorar a vida, comemorar anos difíceis que estamos 

vivendo, e comemorar as festas natalinas e cada criança fica muito feliz com um brinquedo, um doce e 

por fim dizer que sou favorável a toda a matéria, e dizer que voto favorável aos Projetos do Prefeito, o 

qual tem o apoio da minha pessoa, obrigado”. Concedeu a palavra a senhora vereadora GENECI DE 

OLIVEIRA: “Cumprimento o senhor Presidente, nobres colegas, imprensa, assistência, sou favorável 

a todos os requerimentos, quero mandar um abraço fraterno a família Malacarne, quanto aos Projetos 

sou favorável, quanto ao das comemorações, vai ser um natal diferente depois de tanto tempo, então 

sou favorável, quanto as indicações também favorável a todas, a Moção do dia dos funcionários, quero 

enviar meu abraço a todos os funcionários e que eles atendam bem a todas as pessoas, Moção de apoio 

ao outubro rosa é um evento que esta sendo preparado com muito carinho e é hora de nós nos prevenir 

das doenças que podem aparecer, obrigado”.. Concedeu a palavra ao senhor vereador JAQUES DE 

COL: “Cumprimento o senhor Presidente, nobres colegas, imprensa, assistência, requerimento de 

Pesar , quero levar minhas condolências a família Malacarne, Requerimento do vereador Aldir também 

é de fundamental importância, esses dias eu senti na pele oque é se perder, aqui no município de 

Alpestre e que o povo tenha educação e não danifique essas placas, requerimento da bancada do PT, 

acredito que a Mesa diretora faz questão que seja exposto, quanto a reforma aqui do prédio da Câmara, 

quanto ao outro Projeto é importante, vamos ter que nos adequar, para não acontecer mais como no 

passado, então meu voto é favorável, quanto aos leilões, sou favorável também, acredito que a empresa 

do Leilão seja séria e será um Leilão bem feito, quanto ao outro Projeto, que nós consiga mandar essa 

pandemia embora e festejar nossas datas natalinas, obrigado”. Concedeu a palavra ao senhor vereador 

LAURINDO BILINI:  “Cumprimento o senhor Presidente, nobres colegas, imprensa, assistência, 

requerimento do colega Aldir, sou favorável e fazer cobrança os senhores me ajudaram aprovar a placa 

ali nas pontes e sou a favor a todas as comunidades do interior, o pessoal que vem de fora, não tem as 

placas indicativas e isso são coisas baratas, foi pedido que seja marcado uma Audiência Pública com a 

RGE, que o trabalho deles prestado esta decaindo e valor aumentando, então, respeitosamente vamos 

chamar eles aqui, nós vereadores, a sociedade , a RGE e que nós possa levar um alivio aos moradores, 

o outro Requerimento, ninguém esta jogando pedra em ninguém, somos em 9 vereadores, foi feita uma 

tomada de preços, juridicamente é legal, mas moralmente a gente não pode favorecer filho, afilhado e 

ninguém, mas não estou dizendo nada, quero só um esclarecimento, para a gente levar para as pessoas, 

meus sentimentos a família Malacarne, quanto aos Projetos de Lei, sou oposição ao Prefeito, mas sou 

favorável, a gente esta ai para prestar serviços para a sociedade, quanto ao leilão, sou favorável, os 

presentes para a criançada, sou bem favorável,  é lamentável visitar o seu tio Marcio, produtor de leite, 

pesso que os senhores visitem, depois nós conversa, não sei qual secretario desenvolveu a rede de água 

de São Sebastião, todos nós seres humanos erramos, quem passa por um sistema, presta serviço para a 

sociedade e as vezes surgem os problemas, tem 4 ou 5 famílias ali, que nunca tiveram água, muito 

obrigado”. Passou a votação da matéria: Requerimentos e Indicações; Foram deferidas de pleno. O 

Restante da matéria foi aprovada por unanimidade. Ata nº 23/2021; Aprovada por unanimidade.  

Concedeu a palavra ao senhor vereador MARCIO TREMEA: “reintegro os cumprimentos a todos, 

Presidente faz o favor vem aqui, quero cumprimenta-lo, por que confiança é um negócio que se 

adquire com o tempo, muito obrigado, nós somos amigo, companheiro de muito tempo, como estava 

falando, muitas vezes nós somos um elo entre a sociedade e o Prefeito e te que ter essa ligação direta 



com ele, nobre colega Laurindo, temos divergência, a caixa d’água foi erguida mais de cinco metros, 

essas famílias fiquem tranquilas que a água vai chegar, não teve aste, quem trabalha com isso sabe 

oque eu falo, por fim, tive a oportunidade de bater a porta de nossos deputados federais, independente 

de partidos, agraciado de valores muito expressivos, em nome do Cherini, Pedro Westphalen e do 

Osmar Terra, os quais destinarão recursos ao nosso Município de Rio dos Índios, então sobre isso, 

indagado, pelo pouco tempo de vereador, como tive essa iniciativa, existem pessoas em roda de mim 

que fazem o meio de campo, fui um bom aluno, aprendi o caminho e fui bem recebido ao bater a porta, 

por fim a estrada ela vai ser feita, mais cedo ou mais tarde, é um grande produtor de leite sim, quem 

sabe tivesse um pouco menos de palavras ao vento ou chegasse na pessoa certa, pedir o trabalho, com 

certeza seria atendido, mas muitas vezes, faz parte da nossa sociedade corriqueira, e por fim a grande 

noticia da nossa região, pegou todos de surpresa, o Barbiero a mais de 29 anos de trabalho e mais uma 

Cooperativa a mais de cinquenta anos trabalha do outro lado do Rio Uruguai e agora se instalara em 

nosso Município, a Cooperalfa a eles um abraço, temos que defender os grandes, mas principalmente 

os pequenos, para finalizar levo um abraço ao Prefeito Flavio, que faça um bom retorno, obrigado”. 

Concedeu a palavra a senhora Vereadora GENECI DE IOLIVEIRA: “Reintegro os cumprimentos a 

todos, mais uma vez falando do evento Roza azul, quero convidar a todos para esse evento, no dia dez 

de novembro, no salão comunitário, com todas as normas de segurança da COVID, presença de vários 

médicos da região e o humorista João Cuiudo,, quem não poder se fazer presente pode acompanhar 

pelas redes sociais, obrigado”. Concedeu a palavra ao senhor vereador JAQUES DE COL: 

“Reintegro os cumprimentos a todos, me assustei quando o vereador Márcio chamou o Presidente, eu 

também quero uma foto com o Presidente, quero levar os parabéns ao vereador Marcio pela ida a 

Brasília e outras bancadas, também acredito que tem demandas, eu pesso a cada um dos nobres 

colegas, cada um de nós tem a ação e a reação, tem aquele que consegue disciplinar e fazer que a 

reação não seja devolvida da forma da ação, aqui todas as pessoas ordeiras, que tem um legado e para a 

harmonia eu pediria, que nós prepare o coração e deixar de lado a razão, obrigado”. Concedeu a 

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

ao colega Marcio, que muitas vezes, cada um de nós tem um time e não precisamos quebrar o rádio 

para assistir o grenal, eu nasci e me criei naquela comunidade e acompanho os trabalhos dos 

companheiros e dos adversários, essa rede de água, eu sei nem o guincho do teu irmão conseguiu 

erguer, teve que vir de fora, eu sei o trabalho que esta sendo feito, como eu disse, eu não atiro pedra, 

por que errar é humano, mas teve um erro ali, esta com seis anos e essas famílias nunca tiveram água, 

hoje esta sendo concertado, quero também fazer uma cobrança, indicação da colega Geneci, eu não 

puxo o saco de grandes empresas, sobre a arrumação da chegada nos agricultores e a minha estrada, 

senhor Presidente, levou 12 anos, nem todos tem o privilégio de morar na beira da estrada, mas quem 

mora longe da estrada grande, estamos todos os anos perdendo famílias que estão indo para as cidades 

e precisamos salvar a pequena agricultura, defendo todas as bandeiras, quando o colega Márcio falou, 

vai passar de uma grande empresa para outra e nós temos que trabalhar para trazer para eles ganhar em 

cima, eu quero agradecer a todos que colaboraram, quando se perdeu um menino da nossa 

comunidade, eu fui as 19 horas, voltei cinco tomar um café e seis horas estava de volta, então agradeço 

a todos que ajudara,, obrigado”. Assumiu a direção dos trabalhos o vereador Aldir Mulineth, que 

concedeu a palavra ao senhor vereador CLAUDIR PALUDO: “Cumprimento o senhor Presidente, 

nobres colegas, imprensa, assistência, quero desejar melhoras a vereadora Naura, que não se encontra 

na sessão, por motivo de saúde, quero agradecer o abraço dos vereadores, sempre serei parceiros, 

quero falar do requerimento do vereador Laurindo, da reforma desta casa, que isso esta no Portal 

transparência é só acessar e findando a reforma, será esclarecido real por real onde foi gastado e como 

foi gastado, que o bom mesmo é que fique tudo as claras, para que não haja duvidas nenhuma é esse o 



meu costume é esse o meu jeito e é assim que sou e assim vou ser, também quero levar meus votos de 

pesar a toda a família Malacarne, agora estava olhando, passou o Balceu, funcionário, operador desse 

Município, recuperação de estrada, eu sou testemunha viva e tem o Balceu como testemunha, nós 

estava fazendo a reforma, eles pararam o trator, atropelaram o operador, para não mexer na estrada e 

esta correndo processo, esta na justiça, foi aberto um desaguador, querem cobrar 50 mil do Município, 

então como que querem estrada, prova concreta, não venho aqui falar abobrinha, falo oque é certo, a 

gente fica triste, eu sei que é um grande produtor, muito trabalhador, mas infelizmente tem esse 

costume de não querer que seja bem feito o serviço nas estradas, muitas vezes os secretários tem as 

costas largas, todos eles e vão ter sempre, por que as vezes até um chimarrão que a gente chega tomar, 

depois vem as pedradas, eu tive a honra de ser convidado pelo vereador Laurindo a tomar um 

chimarrão na sobra da casa dele, ele foi secretario, nem para ele, ele não fez estrada, mas eu levei 

cascalho para ele, mesmo sendo adversário, agradeço o chimarrão, mas tem que ser lembrado, não só 

nas horas difíceis, nas boas tem que lembrar também, assim como fiz para todos os vizinhos dele, 

quando eu trabalhava, para mim todo mundo era igual e o secretario tem que ser assim, obrigado”. 

Reassumiu a direção dos trabalhos o Vereador Claudir Paludo que convidou todos para a próxima 

sessão ordinária dia 23 de novembro 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. 

 


