
ATA Nº16/2022  

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 16 DE AGOSTO DE 2022. 

Aos 16.08.2022 (dezesseis dias do mês de agosto 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:  

REQUERIMENTO Nº39/2022: “Requer licença, para tratar de assuntos particulares, por tempo 

indeterminado”. Verª. Eliane Civa – Bancada do PP. PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº046/2022: 

“Denomina nome de Ruas no loteamento Prado, em nosso Município e dá outras providências”. Flavio 

Golin- Prefeito Municipal. INDICAÇÃO Nº037/2022: “Recuperação das estradas de Linha Ferrão e 

da estrada de Linha Fátima, até a ponte da divisa com o Município de Nonoai”. Ver. Laurindo Bilini - 

Bancada PT. INDICAÇÃO Nº038/2022: “Que o Poder Executivo Municipal, preste ajuda de custo 

nos deslocamentos dos Agentes Comunitários de Saúde”. Ver. Laurindo Bilini - Bancada PT. 

INDICAÇÃO Nº039/2022: “Que seja criado a Sede dos Funcionários Públicos Municipais, no terreno 

da Prefeitura, localizado no loteamento Prado”. Ver. Claudir Paludo - Bancada PP. Concedeu a palavra 

ao senhor vereador LAURINDO BILINI: “Cumprimento o Senhor Presidente, nobres colegas, 

imprensa, e assistência, requerimento de Licença da colega Eliane, sou favorável, Projeto de Lei que 

denomina nome das ruas, anotei na minha caderneta, queria ver se pudéssemos colocar nome de 

pessoas históricas, sem maldades politicas, simplesmente pelo fato de a pessoa ter feito por merecer, 

coloquei indicação para recuperar estrada, acho que isso não precisaria nem fazer, colocar indicação, 

todos os Prefeitos enfrentaram seca, chuvas, convido os senhores para dar uma circularem no 

Município, que vocês vão ver como estão as estradas, a gente é cobrado, fiz uma outra indicação, não 

sei por que, mas se repete, se tem uma Agente de saúde que mora num local, para que deslocar para 

outro lugar, como o Wilsinho que no passado deslocaram para fazer na Área Indígena, aqui tem a dona 

Gema Artuso que sai de Santa Izabel e vai para outro lado do Município, indicação do colega Claudir 

quero me associar, obrigado”. Concedeu a palavra ao senhor vereador JAQUES DE COL: “Absteve-

se”. Passou a votação da matéria: Requerimento nº39/2022 e Projeto de Lei do Executivo 

Municipal nº046/2022; Aprovados por unanimidade. Indicações nº037, 038 e 039/2022; Deferidos 

de pleno. Ata nº15/2022; Aprovada por unanimidade. Concedeu a palavra ao senhor vereador 

LAURINDO BILINI: “Reintegro aos trabalhos, quero comentar sobre a nossa colega que esta de 

aniversário, dona Gene, obrigado pela pessoa que a senhora é, muito obrigado por ser minha amiga, 

quanto a questão do nome das ruas, nós podia sentar e pensar, sobre nomes de pessoas de nosso 

Município, alguns desbravadores e acabam esquecidos, é um gesto nobre em respeito da família, 

também eu fui cobrado, foi feito um Pedido de Informação, as vezes é melhor ouvir do que ser surdo, 

as vezes tomamos chateadas de graça, precisava saber quantas horas máquinas, para quem foi feito, 

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

Presidente, nobres colegas, funcionários, assessor jurídico e imprensa, tudo oque vem para essa casa, 

algum fundamento tem, vereadora Eliane , com certeza um bom trabalho nessa casa, em outro tempo 

titular dessa casa, hoje como suplente, num sistema de rodizio, sempre mostrando sua capacidade, as 

ruas estão sendo denominadas com esses nomes, é necessário, indicações de grandes valia. Questão 

dos Agentes de Saúde, sabe-se que ficou menos Agentes e ficou mais distante a área de trabalhos, 

antes se trabalhava por áreas, tenho uma polemica, que na verdade faz tempo que esta em céu aberto, 

no Saltinho, outro dia cheguei lá, partes da máquina com facilidade de entrar água, como legislador, 



sabemos que tem um processo, mas é muito tempo, ou pegassem um guincho e trouxessem ao galpão 

do parque de máquinas, eu tento ser incoerente e ser justo, mas muitas coisas vem de encontro a nós, 

nós somos a carne de pescoço da politica e a gente gostaria de não ter essas incidências, lá no Saltinho 

II, tem estradas que não tem acesso, a máquina esta lá a céu aberto e como fiscais nós temos que falar, 

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

Presidente, nobres colegas, funcionários, assessor jurídico e imprensa, quero dar os parabéns a 

vereadora Gene, pelo seu aniversário, hoje estamos de parabéns, não temos votos de Profundo Pesar, 

quero dizer que foi um prazer trabalhar com a vereadora Eliane, quero dizer que concordo com a idéia 

de colocar o nome das ruas de pessoas que tiveram sua histórias no Município, nome de árvore 

também é bom, mas podemos sentar e colocar nossas idéias também, fazer um relatório sobre a 

patrola, o vereador é fiscal e tem que cobrar, tive falando com o Prefeito e para refazer o motor é muito 

caro, o motor novo, fechado é 40 mil, por isso a demora, para fazer o motor é 60 mil, então sou 

sabedor da história, obrigado”. Assumiu a direção dos trabalhos a vereadora Geneci de Oliveira que 

concedeu a palavra ao senhor vereador ALDIR MULINETH: “Cumprimento o Senhor Presidente, 

nobres colegas, assessor jurídico, imprensa, no último dia 09, estivemos reunidos, vereadores, algumas 

entidades, assunto polemico, sobrea situação da ponte da divisa com Nonoai, fato ocorrido de um 

acidente, graças a Deus sem vitimas, caminhonete de Planalto, não conhecer o trajeto, acabou 

colidindo com o Micro-ônibus que transportava alunos, graças a Deus não houve vitimas fatais e 

conversamos para tomar providências, o Prefeito, falando com o secretário de Transportes Luis 

Gustavo e levantamos esse assunto e o Município se colocou a disposição de elaborar o Projeto, mas 

precisamos de uma autorização até para fazer o Projeto e a partir dai liberar para o Município fazer o 

Projeto, mas com essa burocracia, será devagar, mas não havendo sucesso, vamos tomar outra 

iniciativa e como deliberado na reunião temos um cronograma a seguir, dizer a vereadora eliane que 

foi um prazer tê-la conosco, obrigado pela participação na casa e desejar sucesso a próxima vereadora, 

concordo com o vereador Jaques, o processo é moroso, mas cada um tem que exercer sua atividade, 

quanto ao reparo do motor é um absurdo, não da para entende, como o reparo é mais caro, que o motor 

novo, obrigado”. quero levar meus votos de Profundo pesar as famílias enlutadas, quero usar esse 

espaço para prestar contas”. Reassumiu a direção dos trabalhos o vereador Aldir Mulineth que 

convidou todos para a próxima sessão ordinária dia 06 de setembro de 2022, às 07:30 horas, em 

virtude do desfile de 07 de setembro, 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. 

 


