
 

 

ATA Nº24/2022  

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2022. 

Aos 07.12.2022 (sete dias do mês de dezembro 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; JAQUES DE COL;  
LAURINDO BILINI; NAURA B. FONTANA; NELI BAPTISTELLA e VALDOMIRO LEMES. 

Vereador JULIANO MALACARNE, Presente online. 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 Nº56/2022: “Leva votos de Profundo Pesar, pelo falecimento de 

JOÃO PAULO VIEIRA VAZ, ocorrido no dia 29 de novembro de 2022, registrando-se nos anais 

desta casa”. Câmara Municipal de Vereadores. PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº060/2022: 

“Estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício econômico e financeiro de 2023 e dá 

outras providências”. Flavio Golin – Prefeito Municipal. PROJETO DE LEI MUNICIPAL 

Nº062/2022: “Autoriza a assinatura de convênio de mutua colaboração com a Fundação Hospitalar 

santa Terezinha de Erechim – FHSTE e dá outras providências”. Flavio Golin – Prefeito Municipal. 

INDICAÇÃO Nº059/2022: “Drenagem de uma Fonte de água, na propriedade de Eliseu Padia, em 

Linha Coxilha Bonita”.  Ver. Claudir Paludo – Bancada PP. INDICAÇÃO Nº060/2022: “Drenagem 

de uma Fonte de água, na propriedade de Artur Vieira, em Linha Limoeiro”.  Ver. Claudir Paludo – 

Bancada PP  Concedeu a palavra ao senhor vereador CLAUDIR PALUDO: “Cumprimento o Senhor 

Presidente, nobres colegas, imprensa, e assistência, quero levar meus votos de pesar a família de João 

Paulo Vieira, uma tragédia, muito triste, quanto aos Projetos de Lei sou favorável, é necessário a 

aprovação desses Projetos, quero dizer que coloquei duas indicações de drenagem de fontes, é muito 

importante que seja feito, as famílias precisam dessa água, existe previsão de seca e quero dizer que 

me disponibilizo em ajudar nos trabalhos, muito obrigado”. Concedeu a palavra a senhor vereador 

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

quero dizer que foi de grande valia as informações que nossa contadora nos passou a respeito da LDO 

e o Orçamento para o ano que vem, levo meus votos de Pesar a família de João Paulo Vieira, projeto 

de Lei de convenio com o Hospital de Erechim, também sou favorável, a gente sabe da importância, 

então tem meu apoio, indicações sou favorável, acredito ser importante a preservação dessas fontes de 

água e isso ira melhorar a qualidade de vida das famílias, 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, quero desejar as boas 

vindas ao vereador Emerson, quero levar meus votos de Pesar a família do João Paulo Vieira Vaz, 

sobre os Projetos a gente já discutiu com a contadora, tenho certeza que todos serão unanimes, sobre as 

indicações me associo a elas, é relevante, bem colocadas, quero indicar mais duas fontes, do Miro 

Fernandes dos Santos e também do Itamar Frare, são estratégicas e servirão para as famílias la da 

Encruzilhada, obrigado”. Passou a votação da matéria: Requerimento nº56/2022; Indicações nº059 e 

060/2022; deferidos de Pleno. Projetos de Lei nº060 e 062/2022; Aprovados por unanimidade. Ata 

nº 23/2022; Aprovada por unanimidade. Concedeu a palavra a senhora vereadora NAURA B. 

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

Requerimento de Pesar, é triste ver um jovem partir tão cedo, foi meu aluno e apesar de ser surdo e 

mudo, era muito inteligente, então minhas condolências a família, projetos de Lei, convênio com o 

Hospital vem de encontro com os interesses da população, indicações também são prioridades, água é 



muito importante e queria aproveitar para expor a questão da nossa água aqui, quero já pedir para a 

Corsan oque esta acontecendo, obrigado”. Concedeu a palavra ao senhor vereador EMERSON 

LORENZI: “Cumprimento o Senhor Presidente, nobres colegas, imprensa, e assistência, quero 

agradecer o vereador Bilini, pela oportunidade, agradecer meus 82 votos e dizer que estamos ai para 

trabalhar pela comunidade, quero pedir que Deus conforte o coração dos familiares do João Paulo, 

sobre os Projetos quero dizer que é de extrema necessidade, indicações também é muito importante 

cuidar da água, ano passado viemos de uma estiagem e acho que nos encaminhamos para outra, 

obrigado”. Concedeu a palavra ao senhor vereador CLAUDIR PALUDO: “reintegro meus 

cumprimentos a todos, quero aproveitar a oportunidade, que a vereadora Naura falou da falta de água, 

quero dizer que estou junto, acho que eles tem que dar uma explicação, que toda a tarde falta água, 

quero parabenizar a Edi, o Dr. Eduardo e o contador Edilio e também me sinto honrado, pois veio o 

relatório do Tribunal de Contas e não vai ser preciso dar nenhum esclarecimento, então muito 

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

todos, quero dar as boas vindas ao vereador Emerson, a gente sabe de sua capacidade, muito 

inteligente, novo e tem idéias voltadas ao construtivismo e pode contar comigo com suas ideias, quero 

dizer que já estamos no fim do ano, entrando no recesso e quero dizer que foi bastante gratificante esse 

ano, graças a Deus saindo da Pandemia e voltando ao normal e que nos consiga renovar as energias, 

torcer para a nossa seleção trazer o hexacampeonato, esta se encaminhando, queria ver com o vereador 

Aldir, tenho uma pauta para levar ao Prefeito, para um convenio com a URI, temos dois acadêmicos do 

Rio dos Índios e esse convenio abate 50% da mensalidade, dois acadêmicos, da um custo de 12 mil ao 

ano para o Município, temos a sobra da Câmara também que poderia ser usado para firmar o convênio, 

obrigado”. Convidou todos para a próxima sessão ordinária dia 16 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. 

 


