
ATA Nº27/2021  

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2021. 

Aos 21.12.2021 (vinte e um dias do mês de dezembro 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; JAQUES DE COL; 

LAURINDO BILINI; MARCIO TREMEA; NAURA BAPTISTELLA FONTANA e 

VALDOMIRO LEMES. Ausente o vereador HORÁCIO VARGAS. 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 Nº57/2021: “Leva votos de PROFUNDO PESAR, pelo 

falecimento de MARIA BILINI RAMOS, ocorrido no dia 08 de dezembro de 2021, registrando-se, 

nos anais desta casa”. Câmara Municipal de Vereadores. REQUERIMENTO Nº58/2021: “Leva votos 

de PROFUNDO PESAR, pelo falecimento de ROMILDA DE MOURA OLIVEIRA, ocorrido no 

dia 11 de dezembro de 2021, registrando-se, nos anais desta casa”. Câmara Municipal de Vereadores. 

REQUERIMENTO Nº59/2021: “Leva votos de PROFUNDO PESAR, pelo falecimento de 

BRÁULIO JOSÉ TESSARO, ocorrido no dia 12 de dezembro de 2021, registrando-se, nos anais 

desta casa”. Câmara Municipal de Vereadores. REQUERIMENTO Nº60/2021: “Licença do cargo de 

Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Vereadores a partir de 31/12/2021”. Ver. Claudir 

Paludo-Bancada PP. PROJETO DE LEI Nº041/2021: “Estima a receita e fixa a despesa do 

Município para o exercício econômico e financeiro de 2022 e dá outras providências”. Flávio Golin - 

Prefeito Municipal. PROJETO DE LEI Nº047/2021: “Consolida e atualiza a legislação tributária, 

dando nova redação ao Código Tributário Municipal e dá outras providências”. Flávio Golin - Prefeito 

Municipal. PROJETO DE LEI Nº048/2021: “Altera a data base da revisão geral anual de 

vencimentos dos servidores municipais ativos, inativos e pensionistas”. Flávio Golin - Prefeito 

Municipal. INDICAÇÃO Nº100/2021: “Construção de rede de água encanada, do Poço Artesiano até 

a caixa d’água, na comunidade de Bom Retiro. Ver. Laurindo Bilini – Bancado do PT e Ver. Márcio 

Tremea - Bancada PP. INDICAÇÃO Nº101/2021: “Construção de uma lombada em frente à 

propriedade de Irineu Tremea, em Linha Fátima”.  Ver. Laurindo Bilini – Bancado do PT e Ver. 

Márcio Tremea-Bancada PP. INDICAÇÃO Nº102/2021: “Que o Poder Executivo Municipal, efetue a 

contratação de uma Assistente Social”. Vers. Márcio Tremea, Jaques de Col e Horácio Vargas. 

INDICAÇÃO Nº103/2021: “Aquisição de uma Máquina Enciladeira”. Vers. Márcio Tremea, Jaques 

de Col e Horácio Vargas. INDICAÇÃO Nº104/2021: “Construção de uma lombada em frente a 

propriedade de Valdoir Fernandes dos Santos, Encruzilhada Macari”. Ver. Valdomiro Lemes - 

Bancada PDT. INDICAÇÃO Nº105/2021: “Reabertura da estrada de acesso à lavoura de Gilberto 

Krupinski, em Linha Batinga”.  Ver. Jaques de Col - Bancada PDT. INDICAÇÃO Nº106/2021: 

“Limpeza geral no campo de futebol e arredores, da sede do Município de Rio dos Índios”. Verª. 

Naura Baptistella Fontana - Bancada PT. Concedeu a palavra a senhora vereadora NAURA 

BAPTISTELLA FONTANA: “Cumprimento o Senhor Presidente, nobres colegas, imprensa, e 

assistência, hoje a ultima sessão do ano, Requerimentos de Pesar, quero estender meus votos de 

sentimentos, Projetos de Lei, sou favorável, especial esse que altera a data de reposição para janeiro, 

que bom e que seja uma boa reposição para equilibrar um pouco, indicações também favorável a todas, 

o campo de futebol é publico, usado pela população, principalmente para caminhadas e esta um pouco 

abandonado e que seja feito uma limpeza, obrigada”. Concedeu a palavra ao senhor vereador ALDIR 

MULINETH: “Cumprimento o Senhor Presidente, nobres colegas, imprensa, e assistência, hoje 

sessão de final dos trabalhos do ano, em relação aos requerimentos é com dor no coração que a gente 

estende os sentimentos a essas famílias enlutadas, Requerimento do colega Claudir, de coração  



 

 

agradeço por me passar o cargo e seremos grandes parceiros para tratar os assuntos do povo, quero 

parabenizar o Prefeito por antecipar a data da reposição, meu agradecimento, indicações é o trabalho 

do vereador, meu parabéns por essa interação com o povo, a questão das lombadas é bastante 

questionado e isso causa impacto nos veículos grandes, mas existem as necessidades, aquisição de 

Enciladeira, quero me associar é de fundamental importância, reabertura da estrada de acordo, limpeza 

do campo também tem meu apoio, obrigado”. Concedeu a palavra ao senhor vereador LAURINDO 

BILINI: “Cumprimento o Senhor Presidente, nobres colegas, imprensa, e assistência, quanto aos 

requerimentos de Profundo Pesar, que deus de conforto as essas famílias enlutadas, Requerimento do 

colega Presidente a gente sabe aquilo que precisa, cada um tem suas particularidades, Projetos do 

Prefeito, sou favorável, indicação da rede de água, isso é um pedido antigo da sociedade de Bom 

Retiro, é uma necessidade daquelas famílias, mais uma necessidade aqui, do pai do colega Márcio, a 

gente fica meio receoso com as lombadas, mas cada caso, é um caso,, aquisição de uma máquina 

Enciladeira, quero me associar e dizer que sou favorável, sei da grande demanda nessa época, 

obrigado”. Concedeu a palavra ao senhor vereador JAQUES DE COL: “Cumprimento o Senhor 

Presidente, nobres colegas, imprensa, e assistência, Temos três requerimentos de Profundo Pesar, levo 

a essas famílias meu fraterno abraço, Projetos de Lei, sou favorável, o que altera a data base, é de 

extrema importância, os funcionários ficaram o ano todo, sem reposição e já vem defasado de antes, 

indicações, assistente social é de extrema importância, para que tenhamos acesso aos programas, a 

máquina Enciladeira a gente sabe que a demanda é grande e vai somar para atender essas pessoas, 

muitas propriedades passa do momento certo de fazer o corte do milho, tem essa do Gilberto 

Krupinski, tem uma lavoura que esta sem acesso e tem plantação de moranga Kabotia, então que seja 

atendido, obrigado”. Concedeu a palavra ao senhor vereador MARCIO TREMEA: “Cumprimento o 

Senhor Presidente, nobres colegas, imprensa, e assistência, meus sentimentos as famílias que perderam 

seus entes queridos, alegria pela mudança da data base, não é fácil, a gente pensa num bom reajuste, 

mas as vezes não é fácil, diga se de passagem, nosso município sempre paga em dias, sobre a água no 

Bom Retiro, as vezes tem conversas paralelas e as vezes não são verdadeiras, segundo o colega esta ai 

o poço para ser usado, minha formação na politica vem da base social, temos a Mariza com 30 horas, 

mas há a necessidade de mais uma assistente para o quadro ficar completo, nosso Município necessita, 

quanto a máquina Enciladeira, registro em Ata, o Município de Faxinalzinho adquiriu, ocupam os 

caminhão das Obras, então na campanha nós tinha o P de Partido hoje o P é de pessoas, quanto aos 

demais tem meu apoio, obrigado”. quanto aos Projetos de Lei do Executivo, sou favorável, coloquei 

uma indicação a respeito de uma rua bastante estreita, pega uma parte do interior, então coloquei outra 

indicação do cascalhamento da propriedade do Vagner, estrada bastante estreita, demais indicações sou 

favorável e coloquei uma indicação as famílias que usam esses pontos de iluminação pública, então 

pedimos que sejam feitos esses reparos, obrigado”.  Passou a votação da matéria: Projetos de Lei 

nº041, 047 e 048/2021; Aprovados por unanimidade. Requerimento nº060/2021; Aprovado por 

unanimidade. Indicações nº100, 101, 102, 103, 104, 105 e 106/2021; deferidas de pleno. 

Requerimentos nº057, 058 e 059/2021; deferidos de Pleno. Ata nº026/2021; Aprovada por 

unanimidade. Concedeu a palavra a senhora vereadora NAURA BAPTISTELLA FONTANA: 

“Reintegro os cumprimentos a todos, quero usar esse espaço, para desejar boas festas a toda a 

população de Rio dos Índios, então vou ler uma mensagem......., como passamos dois anos de luta, 

temos que agradecer pela vida e continuar a luta, muitos perderam seus entes queridos, o motivo maior 

do Natal é ter Cristo no coração, se fala muito de Papai Noel, presentes e as vezes esquecemos de 

Jesus, que nós tenhamos, paz, sabedoria e muita saúde, a todas as famílias Rioindienses, obrigado”.  



 

 

Concedeu a palavra ao senhor vereador LAURINDO BILINI: “Reintegro os trabalhos, quero mais 

uma vez fazer um pequeno comentário construtivo, indicação dos colegas, em 2019 passei por essa 

casa e fiz esta indicação, muito bem colocada, dizer que é de grande valia, nós gestores, as vezes temos 

que sentar e programar os trabalhos, a máquina Enciladeira é muito rápida e realiza muitos trabalhos 

em pouco tempo, quero dizer, que na virada do ano, temos que viajar, independente de bancada, temos 

que somar forças, temos que cobrar nosso deputados e temos sim que trazer uma máquina, para 

absorver esses trabalhos, temos os produtores de cítricos e a Prefeitura pode doar o frete, para 

transportar esses produtos, indicação do Jaques, também, parabéns, as demais indicações, sou 

favorável a todas, quero agradecer aos senhores, na formatura do PROERD, quero parabenizar a 

soldada Jéssica, pelo trabalho que apresentou, estamos encerrando o ano, quero agradecer em nome da 

bancada, levar um abraço fraterno a cada cidadão do Município, quero pedir desculpas aos colegas se 

as vezes fui mal interpretado, ou se pela minha maneira de expressar, sempre tentei prestar o melhor de 

mim a toda a sociedade, quero agradecer os colegas por ter trabalhado junto e que renasça no coração 

de cada um a esperança, a força e a amizade e que nos possa ajudar a todos que precisam de nós, 

obrigado”. Concedeu a palavra ao senhor vereador ALDIR MULINETH: “Reintegro os 

cumprimentos a todos, indicação da contratação da Assistente Social, tem meu apoio, de muita 

necessidade, quero agradecer de maneira muito especial, a Deus nosso criador, por nós estar aqui, levar 

minha solidariedade a todos que perderam familiares nessa pandemia, que tenham força e continuem 

com fé e aceitando os designíos divinos, agradecer a parceria de cada colega, aos assessores, pedir 

desculpas se em algum momento agravei alguém, peço desculpas, estamos expostos ao erro e acerto, 

mas temos que ter humildade de se retratar, agradecer aos que depositaram o voto em nós, quero 

desejar feliz natal a cada cidadão, que o Natal seja de comemorarmos o nascimento de Jesus, é um dia 

de oração, lembrar o sofrimento de Jesus, que sofreu, para que nós tivesse onde nos agarrar nos 

momentos difíceis, obrigado”. Concedeu a palavra ao senhor vereador JAQUES DE COL: “Reintegro 

meus cumprimentos a todos, da mesma forma quero agradecer a parceria dos colegas vereadores, pedir 

desculpas a população se não pudemos atender as expectativas de todos, sem Deus nada somos e não 

vamos a lugar nenhum, pedir desculpas se alguma atitude, não foi de acordo com oque queriam ouvir, 

mas que o ano que vem, venha com a pandemia erradicada e que nós seja melhor com todos, 

obrigado”. Concedeu a palavra ao senhor vereador MARCIO TREMEA: “Reintegro os 

cumprimentos a todos, quero dizer que esse ano, nosso Município esta de parabéns, pelo natal família, 

nosso Município merecia uma festa nesse formato, festa família, quero agradecer as nossas mulheres 

que nos apoiam, muitas vezes abandonamos os lares, passamos o dia fora, aqui a Marita, meu filho, me 

dão apoio e é a estrutura que temos em casa que nos ampara, então quero agradecer a oportunidade de 

mostrar meu trabalho, agradecer a confiança, vereador Paulo vergueiro, receba meu abraço e a toda a 

comunidade indígena, então desejo meus votos de Feliz natal a toda a população, obrigado”. Concedeu 

a palavra a senhora vereadora GENECI DE OLIVEIRA: “Cumprimento o Senhor Presidente, nobres 

colegas, imprensa, e assistência, quero mandar meu abraço especial as famílias que perderam as 

pessoas queridas e que Deus alivie a dor de vocês, Projetos de Lei sou favorável, indicações também 

apoio, se foram colocadas aqui, é por que alguém pediu, hoje a última sessão, hora de agradecer, olhar 

para trás, ver oque fizemos, o que deixamos de fazer, foi um ano difícil, tudo tem um propósito e o 

propósito dessa pandemia foi mostrar que somos todos iguais, ninguém é melhor ou pior que ninguém, 

então vamos pedir que nesse natal renasça em nós dias melhores, com menos sofrimentos e que 

tenhamos um ano melhor do que passou, quero parabenizar o Cristiano, pela revista aqui esta 

destacado muitas coisas boas aqui do Rio dos Índios, muito obrigado a todos e podem contar comigo,  



 

 

Feliz natal a todas as famílias de Rio dos Índios, obrigada”.  Assumiu a direção dos trabalhos o vice 

Presidente vereador Aldir Mulineth, que concedeu a palavra ao senhor vereador CLAUDIR 

PALUDO: “Cumprimento o Senhor Presidente, nobres colegas, imprensa, e assistência, quero levar 

meu abraço as famílias enlutadas, momentos muito tristes, mas temos que ser fortes, parabenizar os 

senhores vereadores, pelas indicações e gostaria de me associar a todas as indicações, todas elas são 

importantes, parabenizar minha filha que estava de aniversario ontem, quero dizer que todos os 

vereadores tem a sua maneira de trabalhar e quero pedir desculpas pela minha maneira, esse é o meu 

jeito, mas os problemas que aqui acontecem, ficam aqui, não levo para fora, então quero pedir 

desculpas se errei, quero desejar um Feliz Natal e um ano novo cheio de saúde a todos, obrigado”.  

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

sessão ordinária dia 01 de fevereiro de 2022, 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. 

 


