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             ATA Nº05/2021  

             SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 09 DE MARÇO DE 2021. 

Aos 09.03.2021 (nove dias do mês de março de dois mil e vinte um), as 18h00min (dezoito horas), 

realizou-se sessão ordinária 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 ALVES DE OLIVEIRA; HORÁCIO VARGAS; JAQUES 

ANTONIO DE COL; LAURINDO BILINI; NAURA BAPTISTELLA FONTANA; PAULO 

VERGUEIRO 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 Nº08/2021: “Votos de profundo pesar pelo falecimento de Terezinha Angela 

Bernardeli, ocorrido no dia 13 de fevereiro de 2021”; REQUERIMENTO Nº09/2021: “Votos de 

profundo pesar pelo falecimento de Miguel Golin, ocorrido no dia 23 de fevereiro de 2021”; 

REQUERIMENTO Nº10/2021: “Votos de profundo pesar pelo falecimento de Moacir Elli, ocorrido no 

dia 24 de fevereiro de 2021”; REQUERIMENTO Nº11/2021: “Votos de profundo pesar pelo falecimento 

de Jorge Muller, ocorrido no dia 28 de fevereiro de 2021”; REQUERIMENTO Nº12/2021: “Votos de 

profundo pesar pelo falecimento de Alcides Fernandes, ocorrido no dia 02 de março de 2021”; 

REQUERIMENTO Nº13/2021: “Votos de profundo pesar pelo falecimento de Augusto Benvenuto 

Agostini, ocorrido no dia 24 de fevereiro de 2021”; REQUERIMENTO Nº14/2021: “Votos de profundo 

pesar pelo falecimento de Doralina Riva De Col, ocorrido no dia 04 de março de 2021”; 

REQUERIMENTO Nº15/2021: “Votos de profundo pesar pelo falecimento de Marli Terezinha 

Kotekeviski, ocorrido no dia 07 de março de 2021”; REQUERIMENTO Nº16/2021: “Votos de profundo 

pesar pelo falecimento de Nodil Guterres, ocorrido no dia 07 de março de 2021”. Todos os Requerimentos 

registrados nos anais desta casa; PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO MUNICIPAL Nº006/2021: 

“Autoriza a aquisição de vacinas para o enfrentamento da pandemia da Covid-19”. Flávio Golin – Prefeito 

Municipal; INDICAÇÃO Nº15/2021: “Indica a construção de locais para abrigar as secretarias de obras e 

agricultura”. Ver. Claudir Paludo – Bancada PP; INDICAÇÃO Nº16/2021: “Indica a restauração da 

estrada que dá acesso para o senhor João Ferreira da Silva, mais conhecido como João do Lico, em Linha 

Porto Caxambu”. Verª. Naura Baptistella Fontana – Bancada PT; INDICAÇÃO Nº17/2021: “Indica a 

Mesa Diretora, que repasse partes de seu orçamento anual para aquisição de vacinas preventivas na 

pandemia covid-19”. Ver. Laurindo Bilini – Bancada PT; INDICAÇÃO Nº18/2021: “Que a Mesa 

Diretora repasse o valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) do seu orçamento anual, para o Hospital 

Comunitário de Nonoai”. Ver. Claudir Paludo – Bancada PP; INDICAÇÃO Nº19/2021: “Que o Poder 

Executivo Municipal conceda auxilio financeiro, por hora trabalhada, aos funcionários da secretaria de 

obras e agricultura”. Ver. Claudir Paludo – Bancada PP; INDICAÇÃO Nº20/2021: “Indica ao Poder 

Executivo Municipal, calçamento no prolongamento da rua sentido Área Indígena, Linha Batinga”. Ver. 

Aldir Antonio Mulineth – Bancada PP; PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº03/2021: “Que o Poder 

Executivo Municipal informe quais as empresas estão fornecendo medicamentos e qual está sendo a forma 

de aquisição dos mesmos”. Ver. Laurindo Bilini – Bancada PT; MOÇÃO Nº04/2021: “Aplausos e 

homenagens às mulheres pelo dia internacional da mulher”. Câmara Municipal. Passando aos 

pronunciamentos, concedeu a palavra ao senhor Vereador LAURINDO BILINI: “Cumprimentou à todos, 

sobre os requerimentos de pesar, muito triste, nove notas de pesar de pessoas do nosso município que 

contribuíram de alguma forma e deixaram suas marcas. Sobre o projeto do executivo pede autorização para 

adquirir as vacinas, hoje nada mais importante para nossa população que a vacina, um vírus que não se 

sabe onde está, uma verdadeira guerra fria, não adianta formar um filho se não tem saúde e segurança para 

estar por aí, se for preciso que se venda a patrola para adquirir a vacina, sou favorável e acredito que todos 

os colegas serão. A indicação para construção de um espaço para as secretarias de obras e agricultura, hoje 

não dá para precisar o montante do valor em maquinas e muitas vezes ficam expostos ao tempo. Minha 

indicação, que se sabe que tem recursos disponíveis nesta casa, que seja investido na aquisição das vacinas 
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pelos meios legais, a indicação do colega de doar recursos ao Hospital Comunitário, é referência pra nosso 

município, de suma importância, sobre o meu pedido de informação de como está sendo feita a compra dos 

remédios e qual o critério usado, sofremos muita cobrança no dia a dia. Sobre a moção, quero parabenizar 

as mulheres, as colegas vereadoras, minha mulher, minha filha, esposas e filhas dos colegas, homenagem 

justa ao dia da mulher”. Concedeu a palavra à senhora Vereadora NAURA BAPTISTELLA FONTANA: 

“Cumprimentou à todos, sobre os requerimentos, nove óbitos em menos de um mês, muita gente, todas 

com uma história de vida construída em nosso município, quero falar sobre dois que eram mais próximos a 

mim, Alcides, cide gato, como era conhecido, foi vereador nas duas primeiras legislaturas, foi motorista da 

saúde, educação, uma perda muito grande, meu compadre e também meu eleitor, que Deus conforte a 

família. O seu Nodil, seu tetê como era chamado, as minhas colegas Solange e Rosane, minha comadre, 

também quero estender meus votos de sentimento à elas. As demais famílias, também nosso sentimento. 

Sobre o projeto de lei que autoriza aquisição de vacinas, com certeza favorável, a indicação das secretarias 

sou favorável, a minha indicação para restauração da estrada do seu João Ferreira, João do lico, tenho 

visitado esta família, dificuldade de acesso, moram distante de linha de ônibus, a gente faz algum benefício 

de levar ou trazer e percebe que a estrada está difícil e ali a anos não passa uma patrola, era para a sessão 

passada esta indicação para aproveitar que as máquinas estavam na região, agora já não sei, a da compra de 

vacina, favorável, repasse ao hospital, não teria como ser contra, a da extensão do calçamento, não sei bem 

onde é, mas não poderia ser contra, o pedido de informação sobre a compra de medicamentos, do colega 

Bilini, muito bem colocada, é justo a sociedade saber de onde vem, com que fundos e a moção de apoio as 

mulheres, com certeza”. Concedeu a palavra ao senhor Vereador ALDIR ANTONIO MULINETH: 

“Cumprimentou à todos. Com muita tristeza ocupamos esta tribuna aqui para levar nossas condolências a 

todas as famílias enlutadas, de modo especial as minhas colegas professoras Solange e Rosana, que Deus, 

em sua infinita bondade conceda a graça e a paz no coração de cada um desses familiares enlutados. Sobre 

o projeto de lei que autoriza a adquirir as vacinas contra este vírus que está nos apavorando e enchendo de 

dor pelas perdas e que está presente em todas as comunidades, onde as pessoas não esperavam que fosse 

atingir, louvável atitude do executivo, sabemos que não é só problema financeiro, tem um processo e 

burocrático para adquirir estas vacinas, mas o momento que for possível, terá nosso aval, me associo as 

indicações dos colegas Cláudio e Bilini, associadas também a pandemia, sobre a indicação das secretarias, 

com certeza, temos uma fortuna investida em máquinas, precisam estar bem guardadas sim, tem minha 

aprovação, sobre a indicação da colega Naura, tem meu apoio, tem uma demanda de famílias carentes ali 

que tem dificuldades por não ter mais linha de ônibus, estudar um meio dessas pessoas poderem usar o 

transporte escolar, quando este vier a funcionar, sobre a minha indicação, não lembramos o nome, mas é 

esta estrada que sai da oficina do Chico e vai para a Batinga, prolongamento do calçamento, através das 

vereadoras, parabenizar todas as mulheres que fazem a diferença em nossa vida”. Encerrando os 

pronunciamentos do grande expediente, passou-se a votação das matérias: Projeto de Lei nº06/2021 – 

aprovado por unanimidade; Moção de Aplausos e homenagem ao dia da Mulher nº02/2021 – aprovado por 

unanimidade; Pedido de Informação nº03/2021 – aprovado por unanimidade; As Indicações nºs 015; 016; 

017; 018; 019 e 020/2021 e os Requerimentos nºs 08; 09; 010; 011; 012; 013; 014; 015 e 016/2021 – foram 

deferidos de pleno. As Atas nº03 e 04/2021 – aprovadas por unanimidade. Concedeu a palavra à senhora 

Vereadora NAURA BAPTISTELLA FONTANA: “Quero fazer uma homenagem ao oito de março, dia 

internacional da mulher, é um dia que merece ser lembrado por reconhecer o esforço das mulheres que 

lutaram para que conquistássemos o lugar que ocupamos hoje, mas temos muito pela frente, somos 

mulheres e a igualdade será sempre nossa bandeira, à todas as mulheres do nosso município, guerreiras, 

batalhadoras, que fazem o seu reconhecimento, trabalham de sol a sol em busca de um lugar melhor para 

viver com suas famílias, nossos parabéns, dizer que são especiais e que Deus abençoe a cada uma e que 

sejam felizes, porque mulher feliz brilha mais, meu abraço à todas”. Concedeu a palavra ao senhor 

Vereador LAURINDO BILINI: “Cumprimentou à todos. Quero comentar aqui sobre estradas, estamos 

vivendo momentos de pandemia, mas os serviços das obras são serviço isolado e não tem porque não 
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andar, este pedido que a colega Naura fez, conheço bem, já fiz no passado e não sei porque não fui 

atendido, colega presidente, quando o senhor era chefe de obras, fiz um pedido tão pequeno, arrumar a 

estrada que vai da minha propriedade ao Porto Caxambu, fizeram até uma altura e ficou trezentos metros, 

assim que der vou lá arrumar com o trator, sou um pequeno produtor rural, mas vendo leite, gado, soja, não 

posso pedir um trabalho pra mim, mas os senhores estão autorizados, na próxima sessão, tentei contratar o 

sidi e não veio porque tem trabalho, ninguém escolhe a família que vai nascer, poder de aquisição, são 

merecedores de trabalho e carinho, a gente vê muitas vezes os carros públicos correndo a toa e muitos tem 

que pagar corrida para ir receber, fazer o rancho. Sessão passada ficou mal esclarecido, votei contra a sua 

comunidade indígena meu amigo Paulo Vergueiro, só pedi quais os critérios, se a casa contrata e a 

prefeitura paga um servidor, porque tem que ser nomeado, estamos vivenciando um período difícil, onde 

só está bom para o servidor público, por mais que sofra, cada trinta dias o dinheiro está na conta, pra quem 

busca salário do trabalho está difícil, só queria mais clareza nestas contratação”. Concedeu a palavra à 

senhora Vereadora GENECI ALVES DE OLIVEIRA: “Cumprimentou à todos. Abraço fraterno a todas 

as famílias que perderam seus entes queridos, a dor não passa, a gente pode acostumar com a falta destas 

pessoas, mas temos que buscar a força em Deus. Fui favorável ao projeto, porque todos sabem da 

dificuldade com que estão vindo as vacinas, favorável as indicações, todo o município está precisando de 

arrumar as estradas, qualquer lado está difícil, então peço um pouquinho mais de paciência, acredito que a 

secretaria vai dar conta, me associo as indicações do repasse ao hospital e a da compra das vacinas, o 

calçamento, recebi reivindicações de uma moradora, vamos unir forças e concretizar, pedido de 

informação favorável. Em meu nome e da colega Naura, mandar um abraço especial à todas as mulheres 

do município e da região, e dizer que neste tempo de pandemia, nós mulheres estamos sofrendo um pouco 

mais, perdemos o sono e as preocupações vem, mandar um abraço, mesmo de longe as mulheres que 

perderam alguém da família, que Deus dê forças  que vamos vencer”. O Presidente passou a cadeira para o 

Vice-Presidente e este concedeu a palavra ao senhor Vereador CLAUDIR PALUDO: “Cumprimentou à 

todos. Projeto de lei, o município fica autorizado a comprar, sabemos que tem vários trâmites. Os 

requerimentos, são dificuldades que o mundo está enfrentando e nós temos que de cabeça erguida, 

enfrentar junto e enviar os votos de profundo pesar à todas as famílias enlutadas. Sou conhecedor do 

problema que enfrentam as secretarias, e o pessoal que trabalha, precisam de um local para se abrigar, 

quanto ao orçamento da câmara, não sobra muito, mas vamos indicar para o executivo repassar uma ajuda 

ao hospital comunitário, também para seja dado um incentivo aos operadores e motoristas, que vão 

trabalhar com mais vontade, e merecem, tive a honra de assumir a secretaria de obras por sete anos, os dois 

primeiros anos eu não dormia, chovia eu tinha que correr pegar uma máquina e tirar um caminhão de leite 

daqui outro de lá, mas começamos lá na barca do Porto Caxambu colocando cascalho até aqui na cidade, 

na divisa de Alpestre até no calçamento aqui da cidade, Majolo, Fátima nunca teve cascalho, faltou a tua 

estrada colega, mas cascalhamos noventa por cento das estradas de Linha Fátima e Bom Retiro, era meu 

compromisso, mas eu fiz, sei que tem problemas, e sempre vai ter, ninguém vai solucionar cem por cento, 

a do João do Lico, cascalhamos toda ela, tombamos um caminhão na frente da casa, agora precisa de 

reparo todo ano. Quero desejar os parabéns à todas as mulheres, vereadoras, esposas, noras, filhas, e dizer 

que continuem firmes na luta, porque mulher trabalha mais que o homem”. Reassumiu a presidência e 

convidou a todos para a próxima sessão ordinária no dia 23 de março de 2021, agradeceu a presença de 

todos e com as graças de Deus, declarou encerrados os trabalhos da presente sessão, da qual eu secretária 

da Câmara, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim e se aprovada pelos senhores vereadores. 


