
ATA Nº15/2022  

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 02 DE AGOSTO DE 2022. 

Aos 02.08.2022 (dois 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 Nº35/2022: “Requer que seja implantado VALE ALIMENTAÇÃO para o 

Funcionalismo Municipal”. Ver. Jaques de Col – Bancada do PDT. REQUERIMENTO Nº36/2022: 

“Leva votos de PROFUNDO PESAR, pelo falecimento de ALTINO BOITA, ocorrido no dia 28 de 

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

REQUERIMENTO Nº37/2022: “Leva votos de PROFUNDO PESAR, pelo falecimento de ARACI 

DE MELO SCHMIDT, ocorrido no dia 29 de julho de 2022, registrando-se nos anais desta casa”. 

Câmara Municipal de Vereadores. REQUERIMENTO Nº38/2022: “Leva votos de PROFUNDO 

PESAR, pelo falecimento de VALDEMAR FERREIRA DE RAMOS, ocorrido no dia 30 de julho 

de 2022, registrando-se nos anais desta casa”. Câmara Municipal de Vereadores. PROJETO DE LEI 

DO EXECUTIVO MUNICIPAL Nº037/2022: “Altera a Lei Municipal nº1316/2022, de 22 de junho 

de 2022”. Flavio Golin- Prefeito Municipal. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO MUNICIPAL 

Nº043/2022: “Cria Cargo em Comissão no quadro dos Cargos em Comissão ou Funções Gratificadas 

do Município e dá outras providências”. Flavio Golin- Prefeito Municipal. PROJETO DE LEI DO 

EXECUTIVO MUNICIPAL Nº044/2022: “Cria Cargo em Comissão no quadro dos Cargos em 

Comissão ou Funções Gratificadas do Município e dá outras providências”. Flavio Golin- Prefeito 

Municipal. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO MUNICIPAL Nº045/2022: “Autoriza a abertura 

de Crédito Adicional Especial e dá outras providências”. Flavio Golin- Prefeito Municipal. 

INDICAÇÃO Nº036/2022: “Que o Poder Executivo, entre em contato com os municípios vizinhos, 

com o objetivo de criar uma associação ou sistema cooperativo de implantação de um Castramóvel”. 

Ver. Laurindo Bilini - Bancada PT. Concedeu a palavra ao senhor vereador LAURINDO BILINI: 

“Cumprimento o Senhor Presidente, nobres colegas, imprensa, e assistência, quero me ater a matéria 

do colega Jaques, quero me associar, acho que tem uma relevância grande, a maioria de nossos 

funcionários vem do interior, já tem o difícil acesso e mais o custo da alimentação, parabéns por trazer 

aqui e dou o maior apoio, requerimentos de Profundo Pesar, quero dizer as famílias que Deus sabe a 

hora de cada um e que conforte as famílias, Projetos de Lei sou favorável, nós estamos aqui para 

aprovar oque é bom, fiz uma indicação, podem achar estranha, mas a sociedade nos pede e nós temos o 

dever de levar a plenária as solicitações e tendo em vista as reclamações, é necessário o Castramóvel, 

não estou pedindo só para Rio dos Índios, mas Nonoai também, as pessoas deviam ser multados, temos 

que ter compromisso com a sociedade, então pesso o entendimento de todos para implementar, 

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

Presidente, nobres colegas, imprensa, e assistência, sobre o meu Requerimento, acredito que devido a 

defasagem que se deu e o quanto inflacionou o nosso pais, vai de encontro para que esses funcionários, 

tenham um  ressarcimento de suas percas, peço que o Executivo encontre uma forma e atenda essa 

demanda, infelizmente tempos três Requerimentos, quero levar minhas condolências as famílias, 

Projetos de Lei, sou plenamente favorável, indicação do colega vereador Laurindo, é importante, hoje 

temos as Leis de proteção de animais e essa é uma forma de evitar que aumente os animais 

abandonados, obrigado”. Passou a votação da matéria: Projetos de Lei do Executivo Municipal 



nº037,043, 044 e 045/2022; Aprovados por unanimidade. Requerimentos nº35, 36, 37 e 38/2022 e 

Indicação nº036/2022; Deferidos de pleno. Ata nº14/2022; Aprovada por unanimidade. Com a 

Licença da Presidência retiraram-se da sessão os vereadores Jaques de Col e Valdomiro Lemes. 

Concedeu a palavra a senhora vereadora GENECI DE OLIVEIRA: “Cumprimento o Senhor 

Presidente, nobres colegas, imprensa, quero mandar meu abraço as famílias enlutadas e que Deus 

alivie seus corações, Projetos sou favorável a todos, quero agradecer o SICREDI, tive a oportunidade 

de participar na sexta-feira dia 29, representando a Câmara, das comemorações dos 39 anos do 

SICREDI e foi lançado o Projeto aceleração regional e segundo o pessoal que trabalha no SICREDI, 

vem boas novidades para o nosso Município, estão investindo bastante para melhorar a qualidade de 

vida, também participei do evento, chamado ação mulher do SICREDI, em Chapecó e foi muito 

importante para nós mulher sabermos que temos o nosso espaço também, obrigado”. Concedeu a 

palavra ao senhor vereador LAURINDO BILINI: “Reintegro aos trabalhos, quero convidar todos 

para o dia 14 de agosto, temos festa na minha comunidade, em homenagem a São Roque, vamos fazer 

uma linda festa para confraternizar com toda a sociedade, também quero pedir para Presidente 

conversar com o chefe de obras, vem bastante pessoas de fora, se der para dar uma nivelada para 

causar uma boa impressão, também participei do evento do SICREDI e são inúmeras coisas que a 

gente pode buscar para a melhoria da sociedade é só nós sair da nossa Zona de conforto e ir buscar, 

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

Presidente, nobres colegas, assessor jurídico, quero dar as boas vindas ao Dr. Edson, se nós vinha 

sendo bem assessorados pelo filho, mais ainda agora com o pai, quero levar meus votos de Profundo 

Pesar, pelos falecimentos e quero fazer um esclarecimento, nós vereadores, temos duas sessões por 

mês, em torno de duas horas por sessão, nosso salário é quase dois mil e meio, dividindo em quatro 

horas, da quase quinhentos mil por hora, vou fazer uma critica, eu acho vergonhoso um vereador se 

ausentar na segunda parte, são meus colegas, meus parceiros, mas eu não concordo, acho que tem que 

acompanhar as sessões do inicio ao fim, eu acho ridículo, nós temos compromissos com quem colocou 

nós aqui, eu fico com vergonha e que o povo que nos acompanha que fique sabendo que o vereador 

ganha quinhentos contos por hora, 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, quero levar meus votos de Profundo pesar as 

famílias enlutadas, quero usar esse espaço para prestar contas do nosso Projeto, mais uma vez citar o 

nome do doutor Eduardo, fez um trabalho brilhante conosco, dia 28 nós levamos o Projeto até a 

secretaria do Estado, foi recebido pelo senhor Luiz Gustavo, gostei da atenção que o secretario deu ao 

Projeto, ficou em analise, como o décimo primeiro, tinha dez Projetos e o nosso será o décimo 

primeiro a ser analisado, vai ter uma comissão que vai ler, analisar de cabo a rabo, ver as justificativas, 

ver a viabilidade e eu fiquei confiante, ele pediu um laudo da ponte da barragem, para ver se a ponte 

tem a capacidade de carga, a semente foi plantada, agradecer as Moções, que os vereadores de Alpestre 

fizeram, a Câmara de Nonoai também, esta lá registrado, o secretario disse que iria levar em mãos ao 

DAER, então terminou o processo, agora depende de nós cobrar de nossos representantes, deputados, 

para que eles fiquem trazendo a tona, a partir de ontem deu inicio o recenseamento, de contagem da 

população, então os recenseadores estarão visitando, são 76 questões e o formulário básico, são 26 

questões, obrigado”. Reassumiu a direção dos trabalhos o vereador Aldir Mulineth que convidou todos 

para a próxima sessão ordinária dia 16 de agosto 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. 

 


