
 

 

ATA Nº23/2022  

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2022. 

Aos 22.11.2022 (vinte e dois dias do mês de novembro de dois mil e vinte dois), as 18h30min (dezoito 

horas e trinta minutos), 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; JAQUES 

DE COL; JULIANO MALACARNE; LAURINDO BILINI; NAURA B. FONTANA; NELI 

BAPTISTELLA 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 Nº51/2022: “Requer Licença do cargo eletivo de vereador, por prazo 

indeterminado, a contar de 01/12/2022”. Ver. Laurindo Bilini – Bancada PT. REQUERIMENTO 

Nº52/2022: “Leva votos de Profundo Pesar, pelo falecimento de IOLI FRARE DAMIN, ocorrido no 

dia 08 de novembro de 2022, registrando-se nos anais desta casa”. Câmara Municipal de Vereadores.  

REQUERIMENTO Nº53/2022: “Leva votos de Profundo Pesar, pelo falecimento de ADÃO MILDO 

ALVES DA SILVA, ocorrido no dia 10 de novembro de 2022, registrando-se nos anais desta casa”. 

Câmara Municipal de Vereadores. REQUERIMENTO Nº54/2022: “Leva votos de Profundo Pesar, 

pelo falecimento de MARIA ALMERINDA FORTES, ocorrido no dia 21 de novembro de 2022, 

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

Nº55/2022: “Leva votos de Profundo Pesar, pelo falecimento de JOÃO BATISTA DA LUZ, ocorrido 

no dia 08 de novembro de 2022, registrando-se nos anais desta casa”. Câmara Municipal de 

Vereadores. PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº059/2022: “Autoriza o Poder Executivo a realizar 

gastos e pagar despesas com as festividades natalinas -2022-, e dá outras providências”. Flavio Golin – 

Prefeito Municipal. PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO MUNICIPAL Nº008/2022: 

“Denomina o Ginásio esportivo do Distrito de Encruzilhada Bela Vista”. Ver. Aldir Mulineth – 

Bancada PP. PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO MUNICIPAL Nº009/2022: “Altera a 

denominação das ruas da sede do Distrito de Encruzilhada Bela Vista”. Ver. Aldir Mulineth – Bancada 

PP. PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO MUNICIPAL Nº010/2022: “Denominação as ruas da 

sede do Distrito de Posse dos Linhares”. Ver. Laurindo Bilini – Bancada PT. INDICAÇÃO 

Nº058/2022: “Que o Poder Executivo Municipal preste serviços de melhorias nos Brinquedos Infantis 

da Praça Municipal Cassiano Boita”. Verª. Neli Baptistella – Bancada PP. MOÇÃO Nº15/2022: 

“Moção de agradecimentos ao Deputado Federal Jeronimo Goergen”. Ver. Aldir Mulineth - Bancada 

PP. Concedeu a palavra ao senhor vereador LAURINDO BILINI: “Cumprimento o Senhor 

Presidente, nobres colegas, imprensa, e assistência, quero me ater a ordem do dia, estou com um 

pedido de afastamento, é mais que justo, eu já fui beneficiado e agora vou passar um tempo para os 

colegas, que são pessoas lutadoras e merecem uma oportunidade, quando não tem votos de Profundo 

Pesar na sessão, é muito bacana, mas hoje quero levar meus Pesar as famílias enlutadas, projeto de Lei 

do executivo, sou favorável, setenta e nove mil para comemoração, mas tenho recebido cobranças, a 

Silvana Fontana, procurou o Poder Público, precisava de apoio para publicar um livro, então se 

possível, vamos ajudar, outros Projetos de Lei, denomina nome de Ginásio, quero parabenizar o colega 

Aldir e hoje a família Lemes esta recebendo essa homenagem, quanto a minha indicação, sem 

maldade, coloco muito amor naquilo que faço, e acho muito justo homenagear essas pessoas antigas e 

é justo prestar essas homenagens, Moção do Aldir, quero me associar e quero dizer que os deputados 

que mandam recursos temos que homenagear, obrigado”. Concedeu a palavra a senhor vereador 

JAQUES DE COL: “Cumprimento o Senhor Presidente, nobres colegas, imprensa, e assistência, hoje  



 

 

uma sessão quase solene, hoje, infelizmente temos quatro Requerimentos de Pesar, levar meu abraço a 

todas as famílias, Projeto de Lei do Executivo, sem duvidas o povo é merecedor, sei que esse dinheiro 

será investido com clareza e tem meu apoio. Projetos do Legislativo, denomina colégio da 

Encruzilhada, mais que justa, minha saudosa colega Sirlei, infelizmente o destino a levou, aqui temos 

o seu Juca, que doou aquele espaço, só podemos nomear ruas e obras com pessoas falecidas, então a 

doação do terreno foi muito importante e hoje temos a quadra e pedidos para ser ampliado, demais 

denominação de ruas, muito justo, pessoas desbravadoras, que ajudaram muito, faltam ruas para 

denominar a todos, indicação e Moção tem meu apoio, obrigado”. Assumiu a direção dos trabalhos a 

vereadora Geneci Oliveira, que concedeu a palavra ao senhor vereador ALDIR MULINETH: 

“Cumprimento o Senhor Presidente, nobres colegas, imprensa, e assistência, com dor no coração, que 

temos Requerimentos de Profundo Pesar, levo minhas condolências as famílias enlutadas, Projeto de 

Lei do executivo, com certeza será unanime, é um dinheiro para as comemorações natalinas, sobre a 

denominação do ginásio da Encruzilhada, deixar dito que as obras de infraestrutura será modificado, o 

prazo é 09 de fevereiro e será Ginásio de Esportes Sirlei de Oliveira Lemes, o nome dela ficará 

gravado, as pessoas que utilizarem, eu quero que saibam da bondade da família, de doar ao Município 

aquele terreno, assim como as denominações das ruas, a gente tentou abranger o máximo possível, 

faltou ruas para homenagear todos, no momento que for crescendo e novas ruas forem criadas, mais 

pessoas poderão ser homenageadas, assim como na Posse dos Linhares, Indicação também sou 

favorável, Moção que agradece o deputado Jeronimo que encerra suas ações parlamentares, ele nos 

agraciou com emendas e é justa essa homenagem, obrigado”. Passou a votação da matéria: 

Requerimentos nº52, 53, 54 e 55/2022; Indicação nº058/2022; deferidos de Pleno. Projeto de Lei 

nº059/2022; Projetos de Lei do Legislativo nº 008, 009 e 010/2022;Requerimento nº051/2022 e 

Moção nº15/2022; Aprovador por unanimidade. Ata nº 22/2022; Aprovada por unanimidade. 

Concedeu a palavra a senhora vereadora NELI BAPTISTELLA: “Cumprimento o Senhor Presidente, 

nobres colegas, imprensa, e assistência, quero levar minhas condolências as famílias enlutadas, quanto 

ao Projeto, quero dizer que apoio, vai deixar nossa cidade mais bonita, os demais Projetos também sou 

favorável, quanto a minha indicação é um pedido das mães, que as crianças se sujam muito nos 

brinquedos, então é necessário a areia, obrigada”. Concedeu a palavra a senhora vereadora NAURA B. 

FONTANA: “Cumprimento o Senhor Presidente, nobres colegas, imprensa, e assistência, Ordem do 

dia já foi aprovada, quero levar minhas condolências as famílias enlutadas, sobre o Projeto de Lei 

natalino, Natal é momento de agente agradecer a vida, natal é um símbolo expressivo, os Projetos do 

Legislativo, quero me associar a eles, dois Projetos da Encruzilhada, foi lá que constitui minha família, 

nada mais que justo essa homenagem a família Lemes de Oliveira, quanto as ruas fico muito feliz, tem 

dois membros da minha família, dizer da minha alegria de hoje ver essas pessoas queridas, muito 

obrigada”. Concedeu a palavra ao senhor vereador LAURINDO BILINI: “Reintegro novamente os 

trabalhos, quero agradecer os meus colegas, pelo tempo que passamos juntos, pedir desculpas se 

muitas vezes não fui o colega esperado, mas sempre exerci com muito amor, a vida pública é um 

chocolate com pimenta, tem o lado doce, o lado apimentado, meu pai me fez um pedido, que eu 

honrasse o nome dele, peço desculpas aos meus colegas, me coloco a disposição, volto daqui seis 

meses com mais disposição e dizer que os verdadeiros desbravador são essas pessoas que estão sendo 

homenageadas, nós pegamos a carroça andando, vamos aproveitar bem esses setenta e nove mil e 

vamos colocar muito amor, obrigado”. Concedeu a palavra ao senhor vereador CLAUDIR PALUDO: 

“Absteve-se”. Concedeu a palavra ao senhor vereador  LAURINDO BILINI: “Cumprimento o 

Senhor Presidente, nobres colegas, imprensa, e assistência, licença do vereador Laurindo, favorável, 



 

 

 quero levar meus votos de Pesar a todas as famílias enlutadas, parabéns a todas as famílias que estão 

sendo homenageadas, mas parabéns mesmo a Família Lemes de Oliveira, obrigado e boa noite a 

todos”. Concedeu a palavra ao senhor vereador JAQUES DE COL: “Reintegro os cumprimentos a 

todos, hoje uma sessão quase solene, não pensem que é sempre esse mar de rosa, as vezes tem batata 

quente para ser descascada, e daqui dois anos tem eleição de novo, quem quiser fazer parte do 

legislativo, quero fazer um desafio, direto ao Prefeito, temos muitas demandas, acho que já é 

conhecedor, mas quero deixar a par, quanto a questão de convênios com Universidades da região, o 

Prefeito subsidia uma parte do transporte a Chapecó, mas temos a URI também, que já nos procurou 

para firmar convênios, com áreas que vai de encontro a área rural, com cursos superior voltado a essa 

área, os Municípios da região já fizeram convênio, temos dois jovens do Município, que já foram 

aprovados no vestibular, são carentes e precisam de uma ajuda de 50% para poderem estudar, para 

bens a família Lemes de Oliveira, obrigado”. Convidou todos para a próxima sessão ordinária dia 09 

de dezembro 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. 

 


