
ATA Nº26/2021  

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2021. 

Aos 07.12.2021 (sete dias do mês de dezembro de dois mil e vinte um), as 18h00min (dezoito horas), 

realizou-se sessão da Câmara. O Presidente, Vereador Claudir Paludo, 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; MARCIO TREMEA; 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: 

PROJETO DE LEI Nº045/2021: “Altera a Lei Municipal nº271/77, de 08 de dezembro de 1997, e dá 

outras providências”. Flávio Golin - Prefeito Municipal. PROJETO DE LEI Nº046/2021: “Altera a 

Lei Municipal nº676/2005 e dá outras providências”. Flávio Golin - Prefeito Municipal. INDICAÇÃO 

Nº095/2021: “Alargamento e pavimentação da rua C, do loteamento Dona Maria”. Ver. Laurindo 

Bilini – Bancado do PT. INDICAÇÃO Nº096/2021: “cascalhamento e alargamento da estrada de 

acesso a propriedade de Vagner Knakeivicz Boita”.  Ver. Laurindo Bilini - Bancada PT. 

INDICAÇÃO Nº097/2021: “Construção de uma lombada em frente a propriedade de Valdir Giuliani, 

em Bom Retiro”. Ver. Claudir Paludo - Bancada PP. INDICAÇÃO Nº098/2021: “Indicando ao 

Presidente do legislativo Municipal, que sejam fixados quadros com fotos dos suplentes de vereadores, 

que assumiram cadeira nessa casa, do ano de 2013 em diante”. Ver. Marcio Tremea - Bancada PP. 

INDICAÇÃO Nº099/2021: “Reparos das lâmpadas de Iluminação Pública da comunidade de Bom 

Retiro”. Ver. Laurindo Bilini e Verª. Naura Baptistella Fontana - Bancada PT. Concedeu a palavra ao 

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

e assistência, quanto aos Projetos de Lei do Executivo, sou favorável, coloquei uma indicação a 

respeito de uma rua bastante estreita, pega uma parte do interior, então coloquei outra indicação do 

cascalhamento da propriedade do Vagner, estrada bastante estreita, demais indicações sou favorável e 

coloquei uma indicação as famílias que usam esses pontos de iluminação pública, então pedimos que 

sejam feitos esses reparos, obrigado”.  Passou a votação da matéria: Projetos de Lei nº045 e 

046/2021; Aprovados por unanimidade. Indicações nº095, 096, 097, 098 e 099/2021; deferidas de 

pleno. Ata nº025/2021; Aprovada por unanimidade. Concedeu a palavra ao senhor vereador 

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

coloquei uma indicação sobre as fotos que nesse período e em dois mandatos passados não estão em 

exposição, minha fala é triste chegar em nosso município a notificação de uma empresa que iria se 

retirar do nosso Município, empresa de transporte, transporta 35 pessoas, em um ano não tiveram 

condições de arrumar um pedaço de estrada, quero que registre em ata a minha tristeza, uma empresa 

que agrega um milhão de reais que trazem para o nosso município, a gente que dirige sabe onde o 

sapato aperta, a semana que vem nunca chega e esses serviços estão de uma semana para outra, então 

essas pessoas que usam esse transporte tem meu apoio e se precisar vamos para a peleia, isso é feio 

para nosso Município, por fim vamos falar de coisa boa, nosso natal da família vai ficar mascado, me 

dizia um outro prefeito que temos que escolher as pessoas para nos ajudar, por que se não armam uma 

arapuca, então prefeito tenha cuidado nas escolhas, por que tem os mal feitores e muitas vezes o 

Prefeito é o ultimo a saber, obrigado”. Concedeu a palavra ao senhor vereador HORÁCIO VARGAS: 

“Absteve-se”. Concedeu a palavra ao senhor vereador LAURINDO BILINI: “Reintegro os trabalhos, 

quero associar a indicação do vereador Márcio, para ser colocado o quadro para homenagear, eu 

mesmo concorri e por infelicidade da sorte, fiquei suplente, então é um meio de prestigiar essas 

pessoas que também lutam por dias melhoras, o pai do Marcio me pediu para fazer um pedido de uma 

lombada, outro me pediu, tem muitas vacas em lactação, o estabulo é do outro lado da estrada e ele  



 

 

tem um nenê pequeno, mas os mecânicos vão ficar faceiros se nós atender todos os pedidos de 

lombada, então temos que avaliar bem, o teu comentário é triste, lamentável, eu até tenho dó, tenho 

visto secretários fazendo uso da máquina pública, vindo para a cidade vi os maquinários se 

deslocando, mais horas de Draga, fiquei faceiro algum pequeno vai ganhar serviço, não fazer trabalhos 

para um secretario,, politica é de 4 em 4 anos e vamos prestar serviço para quem merece, eu defendo 

sempre a população, vamos dar as mãos, refletir e somar forças, obrigado”. Assumiu a direção dos 

trabalhos o vice Presidente vereador Aldir Mulineth, que concedeu a palavra ao senhor vereador 

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

sessão tranquila, transparente, a gente faz a indicação, conforme o pedido, a gente sabe que é 

complicado, por causa dos caminhões, eu fiz duas lombadas ali na frente da maria e fui muito 

criticado, mas era necessário, quero saber qual estrada que o vereador Marcio se referiu, da Coxilha 

Bonita, a linha que faz a Bugio, o pessoal pode ficar tranquilo, que vão fazer cem por cento, o 

motorista tem razão de reclamar, mas vão fazer a estrada, do secretario da agricultura, talvez ele não 

recolheu as horas, mas ele cedeu cascalho para a comunidade inteira, sei lá se merece ou não, 

obrigado”. Reassumiu a direção dos trabalhos o vereador Claudir Paludo que convidou todos para a 

próxima sessão ordinária dia 21 de dezembro de 2021, às 15:00 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. 

 


