
ATA Nº13/2022  

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 05 DE JULHO DE 2022. 

Aos 05.07.2022 (cinco dias do mês de julho de dois mil e vinte dois), as 09h00min (nove horas), 

realizou-se sessão da Câmara. O Presidente, Vereador Aldir Mulineth, cumprimentou a todos e 

convocou o Secretário para fazer a chamada dos Senhores Vereadores: ALDIR ANTONIO 

MULINETH; CLAUDIR PALUDO; ELIANE CIVA; GENECI DE OLIVEIRA; HORÁCIO 

VARGAS; JAQUES DE COL; LAURINDO BILINI; NAURA BAPTISTELLA FONTANA e 

VALDOMIRO LEMES. Havendo quórum e invocando a proteção de Deus, declarou abertos os 

trabalhos da presente sessão. Convocou o secretario a efetuar a leitura do expediente: INDICAÇÃO 

Nº033/2022: “Construção de Guardas de proteção laterais em uma ponte, localizada próxima a 

residência de Anselmo Bilini, em Linha Fátima”. Laurindo Bilini- Bancada PT.  Não houve primeira 

parte, por insuficiência de matéria. Indicação nº33/2022; Deferida de pleno. Ata nº12/2022; 

Aprovada por unanimidade. Concedeu a palavra ao senhor vereador JAQUES DE COL: 

“Cumprimento o Senhor Presidente, nobres colegas, imprensa, infelizmente não temos o grande 

expediente, quero levar meus pêsames as famílias enlutadas pelo acidente que vitimou muitas pessoas 

de Constantina, nosso Município vizinho e quero dar os parabéns aos funcionários das obras que estão 

trabalhando incessantemente, vou inverter a situação, em nome dos guris agradecer o secretario Bido, 

obrigado”. Concedeu a palavra a senhora vereadora ELIANE CIVA: “Cumprimento o Senhor 

Presidente, nobres colegas, imprensa, e assistência, quero expor a situação polêmica que esta nas redes 

sociais, fato que aconteceu sexta-feira com o doutor Alexandre, por doença de nossas pessoas queridas 

a gente tem a preferência, mas eu estava presente e quero agradecer o doutor Alexandre pela maneira 

que conduziu o seu plantão, eu pedi em nome dos vereadores e a sociedade de Rio dos Índios que ele 

permaneça, que ele já salvou muitas vidas pelo seu conhecimento, ele ficou uma hora e meia 

atendendo minha sogra, deu a volta esta em casa recuperada, aconteceu outro acidente a tarde, ele 

estava cuidando com traumatismo Craniano e alguns pacientes ficaram esperando, a gente não sabe 

oque estava acontecendo, mas ele estava salvando vidas, mas eu dou os parabéns a equipe do Hospital 

Comunitário, pelo atendimento, a gente as vezes não sabe que tem casos mais urgentes e peço que ele 

fique em Nonoai, fica meu repudio a pessoas que sem saber do caso ficam opinando e dando pedradas, 

eu estava presente e vi o acontecido, obrigado”. Concedeu a palavra a senhora vereadora GENECI 

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

focar mais nos assuntos humanitários, parabéns Claudio pelo empenho para fazer a casa da Eva, 

quando a gente faz casa nova, quer colocar móveis novos e se alguém tiver novos que der para usar, a 

gente quer montar com móveis bons, pronunciamento da Eliane, sou parceira nessa questão, 

precisamos do Hospital e fomos bem atendido e quem ir lá, vai com calma, que todos serão bem 

atendidos, contem comigo e com o meu apoio, obrigada”.  Concedeu a palavra ao senhor vereador 

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

hoje pouca matéria, tenho uma indicação, para ser refeita as guardas de uma ponte estreita na minha 

comunidade, é um perigo e é coisas mínimas para ser arrumada, quem sabe ser sinalizada, também 

quero levar o meu abraço a todos que estão trabalhando, todas as secretarias estão trabalhando, 

baseado nas redes sociais, quero levar minha solidariedade as famílias enlutadas de Constantina, a 

gente sabe como é triste, as redes sociais sabem oque acontece no nosso Município, relatos do 

funcionário Cleber que tinha cinco carros parados, eu presenciei quatro e não sei como deu acidente lá, 

já foi recuperado, também tem uns trechos para cá, que sejam recuperados, operação tapa buracos, 

temos uma viagem a Brasília, buscar recursos ao Município, vamos fazer uma viagem de relações, que 

é necessário para trazer os recursos, quero que Deus nos abençoe nessa viagem, quero levar meu 

apreço ao seu Panosso diretor do Hospital, que é muito nobre as vezes comandar e não impor, muitas 



pessoas as vezes não tem paciência, mas o atendimento esta sendo nota 10, dinheiro esta vindo, muito 

obrigado”. Concedeu a palavra ao senhor vereador CLAUDIR PALUDO: “Cumprimento o Senhor 

Presidente, nobres colegas, imprensa, quero dizer que a responsabilidade é do Daier, o Município faz 

para ajudar, o material tem que vir quente, esta vez choveu e não ficou muito bom, quero falar um 

pouco sobre o Hospital, não sei o motivo que levou essa pessoa a fazer esse comentário maldoso sobre 

o doutor, eu sou uma pessoa das que mais ficou em Hospital e conhecendo o Panosso e o Ari Bedin e 

sei que são pessoas de excelente qualidade, atendimento de imediato, algumas vezes pedi atendimento 

para pessoas que me pediram e imediatamente fui atendido e acho que esta de parabéns o Hospital, 

obrigado”.  O Presidente informou que se algum vereador tiver alguma demanda para mandar a 

Brasília, pode ficar a vontade para enviar pelos vereadores que estarão se deslocando a Brasília, 

comunicou que encontram-se na Casa, as contas do Executivo referente aos anos de 2018 e 2019,  

convidou todos para a próxima sessão ordinária dia 19 de julho de 2022, às 09:00 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. 

 


