
ATA Nº10/2022  

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 17 DE MAIO DE 2022. 

Aos 17.05.2022 (dezessete dias do mês de maio 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; NAURA BAPTISTELLA FONTANA e VALDOMIRO LEMES. 

Ausente a Vereadora ELIANE CIVA. 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 Nº27/2022: “Requer que o Poder Executivo Municipal, feche ao redor e construa 

banheiros na quadra poliesportiva da Encruzilhada Bela Vista”. Câmara Municipal de Vereadores. 

REQUERIMENTO Nº28/2022: “Leva votos de PROFUNDO PESAR, pelo falecimento de MARIA 

GOLIN SANTIN, ocorrido no dia 07 de maio de 2022, registrando-se nos anais desta casa”. Câmara 

Municipal de Vereadores. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO MUNICIPAL Nº025/2022: 

“Concede remissão de serviços de máquinas e programa troca-troca de sementes, vinculados à 

secretaria da Agricultura e dá outras providências”. Flavio Golin- Prefeito Municipal. PROJETO DE 

LEI DO EXECUTIVO MUNICIPAL Nº026/2022: “Reserva às pessoas com deficiência percentual 

de cargos e de empregos públicos ofertados em concursos públicos e em processos seletivos no âmbito 

da administração pública municipal direta e indireta”. Flavio Golin- Prefeito Municipal. PROJETO 

DE LEI DO EXECUTIVO MUNICIPAL Nº027/2022: “Altera os requisitos para preenchimento do 

emprego de Agente Comunitário de Saúde, constante do anexo I da Lei Municipal nº674/2005”. Flavio 

Golin- Prefeito Municipal. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO MUNICIPAL Nº028/2022: “Cria 

cargo de recepcionista do CRAS – Centro de Referência da Assistência Social e dá outras 

providências”. Flavio Golin- Prefeito Municipal.  INDICAÇÃO Nº022/2022: “Que o Poder 

Executivo, através da Secretária de Agricultura, subsidie uma hectare de pasto de inverno aos 

produtores de leite em atividade”. Ver. Jaques de Col - Bancada PDT. INDICAÇÃO Nº023/2022: 

“Recuperação da estrada que da acesso a Área Indígena”. Ver. Laurindo Bilini - Bancada PT. 

INDICAÇÃO Nº024/2022: “Que o Poder Executivo Municipal, promova a realização de um curso de 

manutenção preventiva de máquinas, aos operadores do Município”. Ver. Laurindo Bilini - Bancada 

PT. INDICAÇÃO Nº025/2022: “Pintura da quadra e reparos na iluminação do ginásio Fermino 

Mulineth, de Posse dos Linhares”. Ver. Aldir Mulineth - Bancada PP. INDICAÇÃO Nº026/2022: 

“Que o Poder Executivo Municipal, promova uma campanha para fortalecer o comércio local, com 

distribuição de prêmios e cursos e palestras de capacitação e bom atendimento”. Verª. Geneci de 

Oliveira - Bancada PP. MOÇÃO Nº12/2022: “Moção de congratulações, pela passagem do dia 12 de 

maio, dia da enfermagem”. Verª. Geneci A. de Oliveira- Bancada PP. Concedeu a palavra ao senhor 

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

assistência, hoje infelizmente temos um Profundo pesar, levar as condolências as famílias enlutadas, 

temos também o fechamento e construção de banheiros na quadra da Encruzilhada, Projeto que foi 

bastante buscado na legislação passada, no momento entenderam que não poderia ser feito, agora esta 

aqui o requerimento e quero me associas, vamos trabalhar para que isso saia do papel e quem sabe a 

sobra da gestão da Câmara desse ano, possa ajudar, Projeto de Lei de remissão de dividas, a gente sabe 

a realidade de produtores do Município, não é fácil, eu me pergunto e os adimplentes, estamos vendo 

dos inadimplentes, então estamos entre a faca e a parede, e eu que estou em dias, há de se pensar, eu 

sou favorável, mas é de se pensar, dai a Pedro oque é de Pedro, é bem complexo, quem esta 

adimplente que também tenha algum beneficio, Projeto da inclusão, tem meu aval, é justo, 

preenchimento de cargos de Agente de Saúde, sem dúvidas, Projeto cria cargo, recepcionista, não vai 



alterar nada, acredito que vai favorecer o momento, indicações, hoje se sabe que o animal precisa ter 

uma boa alimentação e uma hectare de pastagem, vai auxiliar muito, moção quero me associar, levar 

em especial a minha irmã e todos os enfermeiros e que Deus de saúde a esses profissionais, obrigado”.  

Concedeu a palavra ao senhor vereador LAURINDO BILINI: “Cumprimento o Senhor Presidente, 

nobres colegas, imprensa, e assistência, primeiramente quero agradecer a Deus pela vida, pela saúde, 

quero comentar sobre o Requerimento para fechar a quadra da Encruzilhada, no passado já foi 

colocado, hoje vem de novo a matéria e que seja feito o serviço, nossa gurizada tem que dar os 

parabéns por estar morando no interior e necessitam de um lugar para praticas os esportes, quero levar 

as condolências as famílias enlutadas, Projeto de Lei que concede remissão de dividas, em partes sou 

solidário e também enfrentei as intempéries do tempo, mas essas demandas aqui vem do passado, não 

é desse ano de estiagem e eu sei quanto gastei em serviços, então acho que deve-se dar a Cesar oque é 

de Cesar, então tem que rever, muitas vezes é promessa, deixa para mim, que dou um jeitinho e ai 

muitas vezes falta para os outros, gosto das coisas certas, eu vim pedir um serviço, espero ser 

contemplado para agradecer aqui, demais Projetos sou favorável, quero me associar colega Jaques, 

uma hectare não é difícil, mas que não seja como outras vezes, entregar para a pessoa com trinta vaca 

de leite e o coitadinho, ficou gastando, que se faça justiça, indicação que coloquei aqui, pedido de 

vários moradores da Área Indígena, a estrada na taipa de açude é de chão e precisa ser recuperada, 

outra indicação, peço que o Poder Executivo, curso de manutenção das máquinas, quando esta de 

chuva tem que fazer a manutenção, nosso Município é grande e quando tem sol as máquinas devem 

estar em condições de enfrentar os trabalhos, obrigado”. Concedeu a palavra a senhora vereadora 

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

assistência, Requerimento do colega Aldir, sou favorável, a nossa comunidade também precisa, temos 

uma quadra e necessita ser fechada, conte com meu apoio, meu abraço a família enlutada que Deus os 

ampare, Projetos sou favorável a todos, quanto as indicações, alguém pede e é importante e que sejam 

atendidas, minha indicação para o Executivo promover uma campanha, isso vai ajudar a desenvolver o 

comércio e consequentemente vai aumentar o faturamento, quanto ao atendimento, cada pessoa tem 

um jeito e as pessoas que vão atender vão ter um curso, quanto a Moção, parabéns a todos os 

enfermeiros do Brasil, que Deus os ampare, obrigado”. Concedeu a palavra ao senhor vereador 

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

quanto ao Requerimento de fechamento das quadras, sou plenamente favorável, aqui tem só uma, mas 

temos duas quadras para serem fechadas, quero dizer que é do interesse da administração essas obras, 

mas não é de um dia para outro, tem que ser bem planejado, quero levar meus Pesar a família Golin, 

Projeto 025 que concede remissão das dividas, tem pessoas plenamente favorável, os demais Projetos 

também sou favorável, indicações não são votadas, tem a indicação do Jaques, acho que não deve ser 

só o produtor de leite, devia ser a todos, recuperação da estrada da Área Indígena, faz pouco que foi 

recuperada, é um acesso a estrada grande, Indicação do Aldir bem colocada, plenamente favorável, 

Moção também sou favorável, obrigado”. Assumiu a direção dos trabalhos a vereadora Geneci 

Oliveira, que concedeu a palavra ao vereador ALDIR MULINETH: “Cumprimento o Senhor 

Presidente, nobres colegas, imprensa, e assistência, quanto a matéria de hoje, já foi comentado aqui 

sobre a necessidade de fechamento dessas quadras, lá na Encruzilhada, fica um pouco distante do 

colégio e necessita de banheiros, então é necessário que sejam feitas essas obras, que pararam por 

causa da pandemia, mas agora deve ser reiniciado, também é importante la na Batinga, espero que seja 

a última vez que seja tocado nesse assunto e a gente retorne aqui para agradecer, que Deus conforte as 

famílias enlutadas, também vejo a questão da remissão das dividas, que devemos valorizar as pessoas 

que são certas com suas dividas, devem também ser valorizadas, mas sou favorável, questão do Projeto 

26, que reserva 5% do processo seletivo, para pessoas deficientes, o Município esta acatando uma Lei 



federal, Projeto 27 nada mais é que um curso de 40 horas e quem for selecionado vai ter a 

oportunidade de fazer esse curso e hoje é requisito para saber como atuar junto as famílias, Projeto de 

Lei 28 a funcionária vai ser remanejada e sou favorável, Indicações do colega Jaques, me associo, bem 

colocada, Indicação do colega Laurindo, se o vereador colocou é por que tem o pedido da comunidade, 

curso de manutenção das máquinas é importante, por mais que saiba, mas um curso de 

aperfeiçoamento soma mais ainda, pintura da quadra da Posse foi feito o pedido pela comunidade, mas 

o principal é a iluminação, então a gente pede que seja feito, também as lâmpadas ao redor do ginásio, 

precisam ser melhoradas, indicação da vereadora Geneci, sou favorável, a Moção também, em nome 

da Secretaria Jocélia os parabéns a todas as enfermeiras, obrigado”. Reassumiu a direção dos 

Trabalhos o vereador Aldir Mulineth. Passou a votação da matéria: Projetos de Lei nº025, 026, 027 e 

0-28/2022 e Moção nº12/2022. Aprovados por unanimidade. Requerimentos nº 27 e 28/2022; e 

Indicações nº22, 23, 24, 25 e 26/2022; Deferidos de pleno. Ata nº09/2022; Aprovada por 

unanimidade. Concedeu a palavra ao senhor vereador JAQUES DE COL: “Absteve-se”. Concedeu a 

palavra ao senhor vereador LAURINDO BILINI: “Reintegro os cumprimentos a todos, eu quero 

fazer um breve relato dos trabalhos da bancada, não adianta nós cobrar o Executivo, se nós não cobrar 

quem esta com os recursos, fizemos uma viagem com a professora Naura e fomos contemplados com 

mais cem mil do deputado Marcon, para o Hospital Comunitário, um total de 480 mil nesse ano e 

pouco, não seria justo nós defender eles se eles não nos defender, quanto aos cinco por cento dos 

portador de deficiência, é mais do que justo e que a oportunidade seja a todos, também quero 

agradecer, que no passado o Claudir fez um trabalho, ali de Fátima a Bom Retiro foi limpado um 

bueiro, agora passou o tempo, estava tudo trancado e o compadre Marcelo arrumou, dois trechos e 

ficou um trabalho brilhante, as coisas boas nós enxergamos, acho que nós tinha que colocar um Moção 

em apoio ao comércio local, treinamento as pessoas, boas maneiras, muitas vezes o serviço público 

deixa a desejar, nós tinha que criar um dia D e nós gastar no nosso comércio, parabéns pela indicação, 

acredito que o caminho é por ai, também quero levar os parabéns a todas as enfermeiras, obrigado”. 

Concedeu a palavra ao senhor vereador CLAUDIR PALUDO: “Cumprimento novamente a todos, 

quero desejar melhoras ao funcionário Cima Santin, quero dar os parabéns ao Prefeito Flávio, por 

contratar nova equipe para cuidar da nossa cidade, acho que nós temos um deputado que colocou um 

Projeto para terminar com os Rodeios, Rodrigo Marroni, que não faça nenhum voto aqui e nós estamos 

de parabéns, que nosso Município tem candidato próprio daqui do Município, tenho certeza que vai 

estar de portas abertas, obrigado”. Convidou todos para a próxima sessão ordinária dia 07 de junho 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. 

 


