
ATA Nº25/2021  

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2021. 

Aos 23.11.2021 (vinte e três dias do mês de novembro 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: 

REQUERIMENTO Nº55/2021: “Votos de PROFUNDO PESAR, pelo falecimento de JORGE DIAS 

DE OLIVEIRA, ocorrido no dia 10 de novembro de 2021, registrando-se, nos anais desta casa”. 

Câmara Municipal de Vereadores. REQUERIMENTO Nº56/2021: “Votos de PROFUNDO PESAR, 

pelo falecimento de OLGA MARIA PICOLLI, ocorrido no dia 16 de novembro de 2021, 

registrando-se, nos anais desta casa”. Câmara Municipal de Vereadores. INDICAÇÃO Nº087/2021: 

“Instalação de Pontos de Energia Elétrica nos cemitérios de Linha Fátima e Bom Retiro”. Ver. 

Laurindo Bilini-bancada PT. INDICAÇÃO Nº088/2021: “Indica ao Poder Executivo Municipal, que 

sejam construídas duas lombadas, na rua Ângelo Santineli, no trecho entre a Cotrisal e o Cemitério 

Municipal”.  Ver. Valdomiro Lemes – Bancado do PDT. INDICAÇÃO Nº089/2021: “Recuperação e 

cascalhamento da estrada que dá acesso a propriedade de Eugênio Parizotto”. Ver. Valdomiro Lemes - 

Bancada PDT. INDICAÇÃO Nº090/2021: “Drenagens das fontes de água, nas propriedades de Eliseu 

Padilha e Artur Vieira”. Ver. Claudir Paludo - Bancada PP. INDICAÇÃO Nº091/2021: 

“Melhoramentos no acesso e ao redor das propriedades de Artemio Artuso e familiares, bem como a 

construção de lombada, na estrada principal, em frente sua residência”. Ver. Marcio Tremea - Bancada 

PP. INDICAÇÃO Nº092/2021: “Construção de uma boca de lobo, na rua Borges de Medeiros, em 

frente a propriedade de Adalberto Santin, bem como revisão nas demais bocas de lobo da cidade”. 

Verª. Naura Baptistella Fontana - Bancada PP. INDICAÇÃO Nº093/2021: “Que seja destinado um(a) 

Fisioterapeuta para prestar serviços na APAE”. Vers. Horácio Vargas e Marcio Tremea - Bancada PP. 

INDICAÇÃO Nº094/2021: “Recuperação e cascalhamento da estrada que dá acesso a propriedade de 

Albar Quadrado”. Ver. Laurindo Bilini - Bancada PT. Passou a votação da matéria: Toda a matéria foi 

deferida de pleno. Concedeu a palavra ao senhor vereador MARCIO TREMEA: “Cumprimento o 

Senhor Presidente, nobres colegas, imprensa, e assistência, quero levar meus sentimentos a família do 

Aldori, os manos, a essa família tradicional lá da batinga, que perdeu seu patriarca, também minhas 

condolências a família Picoli, família fundadora desse Município, coloquei uma indicação, não seria só 

a propriedade do seu Artemio Artuso, mas seus filhos e seu genro, os quais colocaram uma oficina e 

demanda a presença de máquinas agrícolas e também que seja colocado uma lombada para reduzir a 

velocidade de quem passa por ali, então quero parabenizar os meninos por colocar uma empresa ali, 

peço ao Presidente que nos ajude para que essas indicações sejam atendidas, divido com o Vereador 

Horácio a indicação na APAE que há a necessidade de uma fisioterapeuta para prestar serviços aos 

meninos e meninas, nós temos condições de contratar e sanar essa dificuldade, que as crianças 

necessitam, nossa APAE é referencia por espaço e pelos professores, os quais vai meu abraço, ouvindo 

nossa radio, iniciativa de um deputado da nossa região, sobre a bacia do alto Uruguai e ira vir recursos 

e instalação de empresas, para a nossa região, começa aqui e vai até Bagé, então vamos acionar nossos 

deputados para se engajar nessa iniciativa de trazer recursos aqui para a nossa região, obrigado”. 

Concedeu a palavra a senhora Vereadora NAURA BAPTISTELLA FONTANA: “Cumprimento o 

Senhor Presidente, nobres colegas, imprensa, e assistência, Hoje temos poucas matérias, quero levar 

meus pesar as famílias enlutadas, pai do nosso Aldori, dona Olga Picoli, enfim a todos os familiares,  



 

 

sobre as indicações, pedir que sejam de fato atendidas, a gente já indicou uma lombada no começo do 

ano, na rua Júlio de Castilho, indicação que fiz, é na rua que eu moro, foi levado os tubos e ainda não 

foi feito e uma outra esta entupida e quando chove vai toda a água para a propriedade do Beto, sobre a 

Fisioterapeuta, no Posto também necessita de mais trabalhos, aumentar as horas, ou contratar, 

obrigado”. Concedeu a palavra ao senhor vereador ALDIR MULINETH: “Cumprimento o Senhor 

Presidente, nobres colegas, imprensa, e assistência, quero expressar minhas condolências ao Aldori, 

pela passagem do seu pai, leve meu abraço a todos os familiares, da mesma forma a família Picoli, as 

indicações é o trabalho dos vereadores, esperamos que o Poder Executivo atenda essas demandas, 

quero dar um recado de utilidade pública, tem até dia 30 para fazer o recadastramento da conta de luz 

rural, aqui no Rio dos Índios é o Zé Anzilheiro e em Nonoai no Vieira, então 30 de novembro é o 

prazo limite, obrigado”.  Concedeu a palavra ao senhor vereador JAQUES DE COL: “Absteve-se”. 

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

nobres colegas, imprensa, e assistência, quero levar Aldori, os meus votos de Profundo pesar a toda a 

sua família, dizer que é uma grande perda, um homem de bom coração como o seu Jorge, também 

meus votos de Profundo pesar a família Picoli, fundadores, empreendedores do nosso Município, que 

seja lembrado por toda a sociedade, Requerimento que eu fiz, quero levar ao conhecimento de todos, 

as empresas as vezes procuram a gente, familiares que querem construir Jazigos, hoje tudo é elétrico e 

é uma necessidade, demais indicações sou favorável a todas, o comentário do colega Aldir, a energia 

elétrica esta encarecendo muito e não podemos perder essa data, levar ao conhecimento de todos, 

indicação do márcio, bem colocada a família Artuso, jovens, empreendedores, quero trazer meu filho 

de volta e vai vir e hoje quem mora no interior é herói, enfrentando sol e chuva e temos que ter mais 

incentivos, quem acompanhou o caso do guri do Quadrado, sabe oque estou falando, que seja 

recuperada aquela estrada que esta em péssimas condições, muito obrigado”.   Concedeu a palavra ao 

senhor vereador HORÁCIO VARGAS: “Cumprimento o senhor Presidente, nobres colegas, 

imprensa, assistência, quero Dar um abraço no Aldori, seus irmãos, trabalhei junto com o Alcir, pessoa 

de minha confiança, então meu abraço a vocês e a família Picoli também, quanto as indicações é o 

trabalho dos vereadores, fico preocupado que cada sessão tem indicação para arrumar as estradas, só 

tem um patrola, foi contratado uma mas só quebrava e foi mandada embora, então o secretario deveria 

ir olhar e saber como estão as estradas, antes do vereador indicar, ele deveria arrumar e me indigna a 

demora para fazer uma licitação para colocar um diferencial numa máquina, faz sessenta dias, quando 

o cara ganha uma licitação, tem que prestar o serviço e não ficar parado e nós como vereador temos 

que cobrar, quanto a indicação com o Marcio, nós temos pessoas hoje para transportar, pessoas 

pesadas, é difícil o motorista pegar, carregar, temos um projeto para comprar um carro adaptado, que 

tenha uma esteira, vai ajudar os motoristas e essas pessoas, se não fica pegando numa perna, nos 

braços, então é uma necessidade, como a fisioterapeuta, assim como no posto também precisa, quando 

eu critico, é por que é necessário, mas também enxergo as coisas boas, o Prefeito com os deputados, 

conseguiu recursos, que até o ano que vem, na metade, não deveremos ter nenhuma rua sem asfalto e 

temos que pedir para nossos deputados, que amanha ou depois eles estão ai pedindo votos, obrigado”. 

Comunicou os vereadores que se encontra a disposição para estudos o Projeto de Lei orçamentário, 

convidou todos para a próxima sessão ordinária dia 07 de dezembro de 2021, às 18:00 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. 

 


