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 ATA Nº08/2021  

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 06 DE ABRIL DE 2021. 

Aos 06.04.2021 (seis dias do mês de abril 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 OLIVEIRA; HORÁCIO VARGAS; JAQUES DE COL; 
LAURINDO BILINI; NAURA BAPTISTELLA FONTANA e VALDOMIRO LEMES. Ausente o 

Vereador PAULO VERGUEIRO (ATESTADO). Havendo quórum e invocando a proteção de Deus, 

declarou abertos os trabalhos da presente sessão. Após a leitura de um trecho da Bíblia, convocou o 

secretario a efetuar a leitura do expediente: REQURIMENTO Nº17/2021: “Votos de Pesar pelo 

falecimento de ARLINDO DE MORAIS ocorrido no dia 02 de abril de 2021, registrando-se nos anais 

desta casa”. Câmara Municipal de Vereadores. REQURIMENTO Nº17/2021: “Votos de Pesar pelo 

falecimento de SEBASTIÃO LEMES ocorrido no dia 03 de abril de 2021, registrando-se nos anais desta 

casa”. Câmara Municipal de Vereadores. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO MUNICIPAL 

Nº008/2021: “Cria a junta administrativa de Auto de Infrações e recursos Ambientais-JAIRA- e dá outras 

providências”. Flávio Golin – Prefeito Municipal. INDICAÇÃO Nº027/2021: “Indica ao Poder Executivo 

Municipal, a construção de dois quebra-molas, um próximo a residência de Celio Dalla Nora e outro 

próximo a residência de Vicente Dalla Nora, em Linha Fátima”. Ver. Laurindo Bilini – Bancada do PT. 

Concedeu a palavra ao senhor Vereador LAURINDO BILINI: “Cumprimento o Sr. Presidente, nobres 

colegas, imprensa e os presentes, Requerimentos de pesar, levo condolências as famílias enlutadas, 

infelizmente estamos vivendo um momento de apreensão, estamos perdendo pessoas queridas, 

infelizmente são coisas da vida, Projeto de Lei do Executivo, já havíamos comentado, estamos junto para 

ajudar no que estiver no nosso alcance, quanto a minha indicação é um pedido dos vizinhos, de um quebra 

mola, eles tem a casa de um lado da estrada e os estábulos do outro, eles tem criança e é perigoso e deve 

ser evitado algum possível acidente, obrigado”.  Concedeu a palavra ao senhor vereador JAQUES DE 

COL: “Cumprimento o senhor Presidente, nobres colegas, imprensa, levo votos de Profundo Pesar as 

famílias enlutadas, pessoas que deixaram seu legado, cada um tem sua missão, projeto de Lei, acredito que 

todo o Projeto que venha a somar para o Município, sou favorável e que nós consiga oque a Lei diz, 

indicação de quebra mola, a questão dos quebra molas, acredito que de um lado pedem, de outro tem a 

legislação e quem rege a questão é o DAER, na Encruzilhada, em frente o colégio, polemizou muito, 

pessoas me cobraram que aprovamos na sessão passada um quebra mola na Posse dos Linhares, acho que 

nós tinha que criar uma Lei normatizando a questão de quebra molas, nós temos constituição e temos que 

repensar, não podemos também encher o Município de quebra molas e criar regras, obrigado”. Assumiu a 

direção dos trabalhos o Vereador Aldir Mulineth, vice Presidente que concedeu a palavra ao senhor 

vereador CLAUDIR PALUDO: “Cumprimento o senhor Presidente, nobres colegas, imprensa, 

assistência, quero agradecer os vereadores pela aprovação do Projeto de Lei, sobre a questão dos quebra 

mola, onde o vereador colocou a indicação é de muita importância, é um trânsito grande, acho necessário e 

no Município tem que fazer de acordo com a Lei, tem a distância a altura, por um lado é ruim, por outro 

ajuda, as pessoas estão muito agitadas e todo mundo quer apurar, então muitos lugares é necessário, então 

alguns vão reclamar, os camioneiros principalmente, mas muitos vão agradecer, obrigado”. Passou a 

votação da matéria: Projeto de Lei nº008/2021; Aprovado por unanimidade. Requerimentos nº17 e 

18/2021; e Indicação nº027/2021; deferidas de pleno. Concedeu a palavra ao senhor vereador JAQUES 

DE COL: “Reintegro os cumprimentos a todos, como falei antes, a respeito dos quebra mola, tenho 

certeza que não temos nenhuma Lei, regulamentando, nós temos que discutir e ouvir também, não sou 

contra, mas temos que discutir, perímetro urbano é uma coisa, rural é outra, quero deixar registrado, no 

momento precisamos debater mais, quero comentar, não gostaria de estar vindo a Tribuna, a questão do 

serviço prestado, me cobraram, fulano esta contratado para trabalhar em tal setor, hoje fui indagado, fulano 

esta contratado, mas não esta trabalhando, beltrano oque, que faz e o secretario, é uma questão 
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preocupante, quero que nossa casa seja atuante, nós somos autoridade e temos que explicar para a 

sociedade, quem sabe não é conhecimento do Prefeito e nós temos que ser merecedor do respeito dos 

cidadãos, isso é uma coisa grave, pessoas ganhando e não fazendo nada pelo Município”. Concedeu a 

palavra a senhora vereadora NAURA BAPTISTTELA FONTANA: “Cumprimento o senhor Presidente, 

nobres colegas, imprensa e os que nos acompanham, levo meus sentimentos as famílias enlutas, a pessoa 

do seu Arlindo que conheci, foi uma pessoa humilde e foi uma perca grande, também o Dr. Rui Berteli, 

que atendeu muitos de nós, então minhas condolências a família dele, sobre os quebra molas, se nota o 

quanto é difícil contentar o povo, já vi na rua Romano Padoan tem a descer e não tem a subir, os 

motoristas estão desviando, já me cobraram isso, então precisa cada motorista se conscientizar, ter mais 

consciência dos seus atos, obrigado”.  Concedeu a palavra ao senhor vereador LAURINDO BILINI: 

“Reintegro os cumprimentos a todos, quanto aos Requerimentos é lamentável, também quero estender 

meus sentimentos a família Berteli, um médico que foi amigo a todas as famílias da região, a questão dos 

quebra molas, colega Jaques colocou bem, antes me ligaram, um senhor da Posse dos Linhares reclamando 

dos quebra molas, eu não moro lá, acredito que seja necessário, mas nós teria que rever junto com a 

comunidade, sempre é bom o vereador local, discutir com a comunidade, aqui estou colocando na minha 

comunidade é uma necessidade real, mas eu proziei com os demais, até o final da linha, nós temos que ter 

cuidado, reduzir as marchas é questão de respeito com as famílias. Já aconteceu no colégio de São 

Sebastião, por causa da pressa um senhor bateu num aluno, temos que conversar com a comunidade, 

obrigado”. Concedeu a palavra a senhora vereadora GENECI OLIVEIRA: “Cumprimento o Sr. 

Presidente, nobres colegas, imprensa, público presente, Requerimentos de pesar, quero deixar meu abraço 

as famílias enlutadas e que Deus de forças a eles, projeto de Lei sou a favor tem que ter uma Lei, ser 

regulamentado, quanto as lombadas eu sou a favor da segurança, mas tem que analisar bem o local, 

conversar bem com as pessoas, para não prejudicar ninguém, mas os motoristas tem que se conscientizar e 

diminuir as marchas em frente as residências, obrigado”. Concedeu a palavra ao senhor vereador 

HORÁCIO VARGAS: “Cumprimento o senhor Presidente, nobres colegas, imprensa e os que nos 

acompanham, só vou comentar sobre as lombadas e lembrar que o vereador Jaques aprovou aqui nessa 

casa, uma dessas lombadas que eu refiz o pedido e eu não traria a esse plenário se as pessoas não tivessem 

me pedido essa lombada, Caminhão que desce em alta velocidade, é perigoso para as pessoas transitam ali, 

eu acredito que as pessoas que não tem respeito, passam em alta velocidade, isso ai é pessoas que não 

pensam no próximo, é os baderneiros que anda, voando de moto pelas estradas, colocando a vida das 

pessoas em risco, por que essa pessoa não vem e me diz para mim que não quer lombada, isso é uma falta 

de respeito, temos um transito grande, eu acredito que tem que ter uma Lei para fazer, mas acredito que 

alguma coisa tem que ter nessa casa, obrigado”. Convidou todos para a próxima sessão ordinária dia 20 de 

abril 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. 


