
ATA Nº19/2021  

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 17 DE AGOSTO DE 2021. 

Aos 17.08.2021 (dezessete dias do mês de agosto de dois mil e vinte um), as 17h00min (dezessete 

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; NAURA BAPTISTELLA FONTANA; PAULO VERGUEIRO e 

VALDOMIRO LEMES. 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: REQUERIMENTO Nº41/2021: “Requer Licença, para tratar de assuntos 

particulares, por prazo indeterminado”. Ver. Paulo Vergueiro – Bancada PP. REQUERIMENTO 

Nº42/2021: “Votos de Profundo Pesar, pelo falecimento de VITÓRIA MELARA PARIZOTTO, 

ocorrido no dia 04 de agosto de 2021, registrando-se, nos anais desta casa”. Câmara Municipal de 

Vereadores. INDICAÇÃO Nº071/2021: “Que o Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de 

Agricultura, preste 10 horas/máquinas gratuitas, aos agricultores de baixa renda”. Ver. Laurindo Bilini 

– Bancada do PT. MOÇÃO Nº19/2021: “Moção de Repúdio às propostas de retrocessos na legislação 

eleitoral em relação às mulheres”. Verª. Naura Baptistella Fontana e Ver. Laurindo Bilini – Bancada 

PT. MOÇÃO Nº20/2021: “Moção de apoio ao Projeto Kanhgág Ag AS Etnoturismo na terra indígena 

Nonoai”. Câmara Municipal de Vereadores. Concedeu a palavra a senhora vereadora NAURA 

BAPTISTELLA FONTANA: “Cumprimento o senhor Presidente, nobres colegas, imprensa, 

assistência, Requerimento de Pesar da nossa saudosa dona Vitória, mulher guerreira, criou muitos 

filhos e deixa seu legado, quanto a indicação, nossos pequenos agricultores necessitam desses serviços, 

muitos não conseguem recolher as horas máquinas e isso seria um grande incentivo para nossos 

agricultores, inclusive os jovens, acho muito louvável, Moção de repúdio é outro tema abrangente e a 

inclusão das mulheres e dos negros, dizer que já conseguiram seus espaços, não é bem assim e a 

constituição determina que os cidadãos tem o direito de votar e ser votado e isso inclui as mulheres, 

então quero pedir aos colegas, para que essa Moção seja aprovada, quanto a outra Moção, terra 

indígena Nonoai, mas é dentro do nosso Município, bem colocada, obrigada”. 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, assistência, 

votos de Profundo Pesar, quero estar solidário a família enlutada, que Deus de um bom lugar a ela, 

Requerimento do colega, sou favorável, cada um tem seus motivos, quanto a indicação, eu quero dizer 

que somos meio governo e temos que jogar pedras para um lado só, fiz esse pedido a três anos e a 

gente anda pelo município e se depara com grande leva de serviços, pessoas indo embora do 

Município, isso é até revoltante, seu Sandro e a dona Cristina do Bom Retiro e não tiveram apoio, isso 

é um relato verídico, com endereço e cpf, eu mesmo pedi a 60 dias uma terraplanagem e o secretario 

ainda veio tomar satisfação comigo e a Moção do Turismo sou favorável e tem um caso parecido que é 

do salto na divisa com Nonoai, lugar bonito é só limpar a estrada e eu não sei por que as coisas não 

acontecem, obrigado”. Passou a votação da matéria: Requerimento nº41/2021; Aprovado por 

unanimidade. Moções nº 19 e 20/2021; Aprovadas por unanimidade. Indicação nº071/2021; 

deferida de pleno. Requerimento nº42/2021; Deferido de pleno. Concedeu a palavra ao senhor 

vereador ALDIR MULINETH: “Cumprimento o senhor Presidente, nobres colegas, imprensa, 

assistência, quero expressar meus votos de Pesar a família Parizotto, quero dizer que nosso Prefeito e 

vice, nesse momento estão se deslocando a Brasília, desejar a eles uma boa viagem e muito sucesso, 

que consigam trazer coisas boas para nosso Município, obrigado”. Concedeu a palavra ao senhor 

vereador JAQUES DE COL: “Absteve-se”. Concedeu a palavra ao senhor vereador LAURINDO  



 

 

BILINI: “Reintegro os cumprimentos a todos, quanto a Moção do numero de mulheres e negros, 

acredito que seja feito justiça, é bom trabalhar com as mulheres, tem muita capacidade, muitas 

mulheres já passaram por essa casa e todas prestaram um bom serviço, me coloco a disposição para 

defender, quando a causa é justa, cada ano sai mais famílias do que volta, já somos um Município 

pequeno e temos que ter mais pessoas para gerar imposto e renda, obrigado”. Assumiu a direção dos 

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

PALUDO: “Cumprimento o senhor Presidente, nobres colegas, imprensa, assistência, primeiramente 

quero levar meus votos de Profundo Pesar aos familiares de Vitória Parizotto, quero dizer ao vereador 

Paulinho que foi um prazer trabalhar com ele aqui, espero que ele volte a essa casa, estamos aqui de 

portas abertas, quando precisar dessa Câmara, pode contar com nós, Indicação do vereador Laurindo 

Bilini para arrumar as propriedades de terra, na administração passadas e nesta, foi arrumado mais de 

1500 hectares de terra para o nosso povo, foi feito mais de 500 açudes, gostaria de pedir para o 

vereador quantos açudes ele fez quando era secretario e quantas hectares de terra limpou, chegar aqui e 

falar é fácil, tem que ver atrás, quando fazia parte da administração, oque fizeram, fez uma obra, na 

Linha Batinga, uma rede de água, sou testemunha, esta dando problema até hoje, fizeram uma 

gambiarra e estamos enfrentando problema sério lá, todo o dia estoura um cano, esse foi o serviço bem 

feito, chegar aqui e falar, é fácil, não adiante deixar o rabo no meio da estrada e querer pegar no rabo 

dos outros, por que o nosso time é pitoco, não tem Prefeito devolvendo um milhão e pouco e ex 

prefeito com divida, para falar do pessoal aqui, tem que ter o rabo limpo, se não, não adianta falar, que 

a resposta vem na hora, enquanto eu estiver aqui, é assim que funciona”. Reassumiu a direção dos 

trabalhos o Vereador Claudir Paludo que convidou todos para a próxima sessão ordinária dia 01 de 

setembro 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. 

 


