
ATA Nº07/2022  

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 05 DE ABRIL DE 2022. 

Aos 05.04.2022 (cinco dias do mês de abril 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 Nº23/2022: “Leva votos de PROFUNDO PESAR, pelo falecimento de 

EMILIO DOMINGOS MULINETTI, ocorrido no dia 30 de março de 2022, registrando-se, nos 

anais desta casa”. Câmara Municipal de Vereadores.  REQUERIMENTO Nº24/2022: “Leva votos de 

PROFUNDO PESAR, pelo falecimento de ROSA GIULIANI BOITA, ocorrido no dia 30 de março 

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

Nº015/2022: “Recuperação e cascalhamento da estrada que da acesso as propriedades de João 

Agostini, Romildo Pacheco e Nelson Grando”. Verª. Naura B. Fontana - Bancada PT. INDICAÇÃO 

Nº016/2022: “Construção de abrigo para espera de Ônibus, em frente o colégio Romano Padoan, bem 

como a construção de passarela coberta do colégio até o portão”. Ver. Laurindo Bilini – Bancado do 

PT. INDICAÇÃO Nº017/2022: “Que o Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de 

Agricultura, subsidie a vacina da Brucelose para os agricultores do Município”. Ver. Jaques de Col – 

Bancado do PDT. MOÇÃO Nº09/2022: “Moção de apoio para aprovação do projeto de Lei Federal- 

3723/2019, em tramitação no Senado Federal”. Ver. Claudir Paludo - Bancada PP. Concedeu a palavra 

a senhora vereadora NAURA B. FONTANA: “Cumprimento o Senhor Presidente, nobres colegas, 

imprensa, e assistência, hoje, pouca matéria, quero estender minhas condolências as famílias enlutadas, 

indicação que coloquei sobre cascalhamento de estrada, é um pedido das pessoas, como o vereador não 

vai colocar, essa restauração da estrada, faz meses que estão pedindo, ali é um caso de urgência, 

inclusive estão pagando aluguel em Nonoai, em dias de chuva tem que sair de trator, e de extrema 

urgência, é alguns trechos, indicação do vereador Laurindo, a escola é estadual, da para fazer uma 

parceria, isso é bem visto, as crianças em dias de chuva, se ensopam, até chegar no colégio, demais 

indicações também, são viáveis, Moção de apoio, de autorização das armas, eu sou contra, acredito que 

uma arma vai causar mais mal do que bem, meu voto é contra, obrigado”. Concedeu a palavra ao 

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

e assistência, quero levar um abraço as famílias enlutadas, quanto a indicação da colega Naura, não é 

interferir no trabalho do secretario, mas as vezes ele esta focado no trabalho em outra comunidade e 

não consegue focar, acho que não é feio, fazer o pedido, acho que isso não tira mérito e não da méritos 

a ninguém, nós estamos com quase trinta anos de Município, as estradas grandes estão boas, mas os 

acessos estão com problemas, é justo que o vereador traga os pedidos, temos que construir diálogos, 

então que sejam atendidos os pedidos, quanto a minha indicação do abrigo, todos temos filhos e agora 

é um período chuvoso, podem pegar gripe, então que cubram, atende toda a sociedade, indicação do 

colega Jaques é justo que atendam o produtor, isso vai retornar em ICM, obrigado”. Concedeu a 

palavra ao senhor vereador CLAUDIR PALUDO: “Cumprimento o Senhor Presidente, nobres 

colegas, imprensa, e assistência, quero levar meus votos de Profundo Pesar as famílias enlutadas, 

quanto a indicação da vereadora Naura, há um problema mesmo num bueiro, não podemos condenar a 

estrada toda, mas deve ser recuperada em breve, indicação do vereador Laurindo, me associo, é de 

extrema necessidade, Indicação do vereador Jaques, é boa também, o Poder Público pode dar uma 

força aos agricultores que estão passando por necessidade, eu fiz essa moção, não é para andar com 



revolver na cinta, mas para proteger a família, os bens, pesso a minha bancada que vote favorável, 

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

Presidente, nobres colegas, imprensa, e assistência, quero levar meus sentimentos as famílias 

enlutadas, quanto a minha indicação, da vacina da Brucelose, vai começar ser feita as campanhas pela 

secretaria de Agricultura e fica caro, quem tem uma terneira, fica quase cem reais, então que se elabore 

uma campanha, o estado vai começar a cobrar, a fiscalização vai ser mais rígida, a Moção acredito que 

é uma questão de legalizar, esses dias fui ver e na verdade esta sem Lei para esta questão de aquisição 

de armas e que se faça essa proposta andar, obrigado”. Passou a votação da matéria: Moção nº 

09/2022; Aprovada por maioria. Requerimentos nº23 e 24/2022; Deferidos de pleno. Indicações 

nº015, 016 e 017/2022; Deferidas de Pleno. Ata nº06/2022; Aprovada por unanimidade. Concedeu a 

palavra a senhora vereadora ELIANE CIVA: “Cumprimento o Senhor Presidente, nobres colegas, 

imprensa, e assistência, eu gostaria de agradecer os vereadores, que fizeram a planilha aqui da Câmara 

e todos estão com horário, somente na quarta feira que não terá vereador aqui na Câmara para 

atendimento ao público, também convido todos para a festa na comunidade de Posse dos Linhares no 

dia 17 de abril, também convido para a festa na Batinga no dia primeiro de maio, também gostaria de 

pedir uma força, para uma família da São Miguel, uma mãe com quatro filhos, chove mais dentro de 

casa do que fora, a casa esta caindo e ela não quer sair, veio de São Paulo e quer criar os filhos aqui no 

interior, ela morou na favela e sabe como é, ela precisa de ajuda para ficar aqui, a assistência Social 

consegue ajudar com cinco mil, ela trabalha de diarista, não tem pensão do pai das crianças, ela 

consegue dar a volta, trabalha de diarista, é caprichosa e de confiança, pesso o apoio de todos, se 

puderem doar cimento, tijolos, a união faz a força e eu prefiro ajudar do que pedir ajuda, obrigado”. 

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

quero fazer uma ressalva na minha indicação, soube uma noticia boa, que tem bastante casinhas de 

espera de ônibus, tem bastante famílias que trabalham fora, tem várias para serem feitas, até encontrei 

o Claudir fazendo uma, numa Encruzilhada, temos as divergências, mas oque é certo, é certo, a questão 

do colega Jaques sou muito favorável, vai voltar o retorno em ICM, quanto a Moção do colega 

Claudir, em minhas muitas andanças, eu particularmente prefiro um rosário no bolso, mas eu defendo 

oque o colega falou, em partes, não é autorizar para sair com um revolver na cinta, mas tem 

propriedades longe das cidades e desprotegidas, a gente cansou de fazer caçadas, hoje não faço mais, 

então que se possa legalizar e que a Lei ampare e precisamos fazer uma mídia, para conscientização no 

transito, também, talvez venha na próxima, foi esquecido, a família do seu José de Jesus Quevedo, 

família humilde, então levar um abraço a essa família, quanto ao atendimento, eu estou ai, para atender 

a todos, não importa se colorado ou gremista a gente esta ai para atender a sociedade, questão da casa, 

eu me comoveu, vamos fazer uma rifa, é bacana poder ajudar, nós viemos de família humilde e a gente 

entende essas preocupações, obrigado”. Concedeu a palavra ao senhor vereador CLAUDIR 

PALUDO: “Cumprimento a todos novamente, quero dizer a vereadora Eliane que é bem colocada a 

proza dela e vamos ajudar essas pessoas que precisam, quero dar os parabéns ao secretário de obras 

pelo trabalho que esta fazendo, parabéns a equipe também, por quer o secretario sozinho não vai a 

lugar nenhum, mas também vou cobrar aqui, por que tenho obrigação de cobrar., ele deveria ter 

terminado o serviço na Linha Fátima para depois ir para a Batinga, nós esperava mais 15 dias, falo isso 

com a maior tranquilidade por que fui secretário durante sete anos, deveria ter terminado na Linha 

Fátima, tem que prestar mais atenção, para não errar novamente, obrigado”. Convidou todos para a 

próxima sessão ordinária dia 19 de abril 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. 

 


