
ATA Nº02/2022  

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2022. 

Ao 01.02.2022 (um dia do mês de fevereiro 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; GENECI DE OLIVEIRA; HORÁCIO VARGAS;  

JAQUES DE COL; LAURINDO BILINI; MARCIO TREMEA; 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: 

REQUERIMENTO Nº01/2022: “Leva votos de PROFUNDO PESAR, pelo falecimento de IRENE 

NAVA GEMIACKI, ocorrido no dia 31 de dezembro de 2021, registrando-se, nos anais desta casa”. 

Câmara Municipal de Vereadores. REQUERIMENTO Nº02/2022: “Leva votos de PROFUNDO 

PESAR, pelo falecimento de ALDACIR JOSÉ MONTEMEZZO, ocorrido no dia 14 de janeiro de 

2022, registrando-se, nos anais desta casa”. Câmara Municipal de Vereadores. REQUERIMENTO 

Nº03/2022: “Leva votos de PROFUNDO PESAR, pelo falecimento de AIR SOUTO DA 

SILVEIRA, ocorrido no dia 15 de janeiro de 2022, registrando-se, nos anais desta casa”. Câmara 

Municipal de Vereadores. REQUERIMENTO Nº04/2022: “Leva votos de PROFUNDO PESAR, 

pelo falecimento de LUIS PAULO AGOSTINI, ocorrido no dia 21 de dezembro de 2021, 

registrando-se, nos anais desta casa”. Câmara Municipal de Vereadores. REQUERIMENTO 

Nº05/2022: “Leva votos de PROFUNDO PESAR, pelo falecimento de LUIZ GOLIN, ocorrido no 

dia 25 de dezembro de 2021, registrando-se, nos anais desta casa”. Câmara Municipal de Vereadores. 

REQUERIMENTO Nº06/2022: “Leva votos de PROFUNDO PESAR, pelo falecimento de 

NELSON BAPTISTELLA, ocorrido no dia 05 de janeiro de 2022, registrando-se, nos anais desta 

casa”. Câmara Municipal de Vereadores. REQUERIMENTO Nº07/2022: “Leva votos de 

PROFUNDO PESAR, pelo falecimento de VERENO STACK, ocorrido no dia 22 de janeiro de 

2022, registrando-se, nos anais desta casa”. Câmara Municipal de Vereadores. REQUERIMENTO 

Nº08/2022: “Leva votos de PROFUNDO PESAR, pelo falecimento de NELCI REIS, ocorrido no 

dia 18 de janeiro de 2022, registrando-se, nos anais desta casa”. Câmara Municipal de Vereadores. 

PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO MUNICIPAL Nº02/2022: “Autoriza a Câmara Municipal 

de Vereadores a pagar, em contraprestação a serviços de publicidade, os valores especificados. Define 

os jornais e rádio que são considerados imprensa oficial”. Mesa Diretora. INDICAÇÃO Nº001/2022: 

“Construção de uma lombada no acesso Rio dos Índios-Nonoai, mais precisamente em frente a 

residência de Vitelmo Trentin”. Ver. Claudir Paludo - Bancada PP. INDICAÇÃO Nº002/2022: 

“Recuperação e cascalhamento da estrada que dá acesso a propriedade de Denílson Batistel, 

Encruzilhada Bela Vista”. Ver. Laurindo Bilini – Bancado do PT. PEDIDO DE INFORMAÇÃO 

Nº001/2022: “Solicitando informações, sobre o porquê do não pagamento do 14º salário e o reajuste 

salarial dos Agentes Comunitários de Saúde”. Verª. Naura Baptistella Fontana - Bancada PT e Ver. 

Valdomiro Lemes-Bancada PDT. Concedeu a palavra ao senhor vereador LAURINDO BILINI: 

“Cumprimento o Senhor Presidente, nobres colegas, imprensa, e assistência, hoje a primeira sessão 

ordinária do ano, é triste a gente se depara com a perda de tantas pessoas, todas pessoas que a gente 

tinha boas relações, famílias do bem, quanto ao Projeto do Legislativo, sou favorável, Pedido de 

Informação, bem colocado, é mais que justo que seja pago, indicação do vereador Claudir Paludo, 

queria me associar e até pedir que seja feito uma calçada da rampa de lavagem até a Prefeitura, é uma 

necessidade, pedi que seja arrumada a estrada das famílias Batistel, que é um pedido mais que justo, 

pesso que o Presidente faça uma visita e constate a necessidade, obrigado”. Concedeu a palavra ao 

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



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

nos últimos dias, tivemos oito perdas em nosso Município, oito famílias que estão chorando, quanto ao 

Projeto do Legislativo, não tem como dizer que não, o Cristiano esta fazendo um ótimo trabalho, a 

radio Nonoai também, e é eles que estão levando o nosso trabalho a toda a população, indicações sou 

favorável, Pedido de Informação também, obrigado”. Concedeu a palavra a senhora vereadora 

NAURA BAPTISTELLA FONTANA: “Cumprimento o Senhor Presidente, nobres colegas, 

imprensa, e assistência, hoje a primeira sessão ordinária do ano, sobre a ordem do dia, oito pessoas que 

nos deixaram e enviar as condolências às famílias e de uma forma especial ao meu tio Nelson 

Baptistella, Projeto de Lei, sou favorável, Indicações também, sobre o Pedido de Informação, mais 

uma vez venho defender os agentes por que eles nos cobram, o piso já foi aprovado, esta em vigor e a 

gente espera que no próximo mês seja pago, o 14º salário era pago até 2018, segundo eles é legal 

alguns Municípios continuam pagando, então esperamos que o Executivo também atenda, obrigado”.  

Passou a votação da matéria: Projeto de Lei do Legislativo Municipal nº02/2022; Aprovado por 

unanimidade. Requerimentos nº01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 e 08/2022; Indicações nº001 e 002/2022 e 

Pedido de Informação nº01/2022; Deferidos de Pleno. Atas nº027/2021 e 01/2022; Aprovadas por 

unanimidade. Concedeu a palavra ao senhor vereador LAURINDO BILINI: “Reintegro os trabalhos, 

quero fazer um pedido, aos colegas vereadores, mais precisamente ao Presidente desta casa, andei 

andando pelo Município e vi bastante casinha de espera de ônibus destelhado, as aulas se aproximam e 

é necessário uma reforma, quero deixar registrado aqui esse pedido, obrigado”. Concedeu a palavra ao 

senhor vereador JAQUES DE COL: “Cumprimento o Senhor Presidente, nobres colegas, imprensa, e 

assistência, hoje, reinicia nossos trabalhos, queria que não tivesse tantos requerimentos de pesar, mas 

que Deus dê o descanso eterno e conforte os familiares, pensei que estaria aqui o Projeto de Lei do 

Magistério, todos sabem o quanto vai impactar, é de direito da classe, podem contar com esse 

vereador, para ver a melhor maneira de ser atendida essa reposição, acredito que vai ser pela melhor 

forma, temos um orçamento e eu vou votar alguma coisa, com bastante clareza, quero fazer um 

registro, até iria fazer uma indicação, faz cinco ou seis anos, eu sou usuário, esta instalada na minha 

propriedade, a caixa esta quebrada, água tem, esta jorrando, então faço o pedido a secretaria 

incumbida, então fui cobrado, outra reivindicação, com a seca que se assolou, máquina para limpar os 

bebedouros, se não quando chover, não vai armazenar a água, quero deixar esses pedidos registrados, 

colocam o cloro e não arrumam a caixa, o acesso que desce a Linha Riva, a Retroescavadeira e a caixa 

de água, obrigado”.    Nada mais havendo a ser tratado convidou todos para a próxima sessão ordinária 

dia 15 de fevereiro 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. 

 


