
ATA Nº20/2021  

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. 

Ao 1º.09.2021 (primeiro dia do mês de setembro 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; JAQUES DE COL; 

LAURINDO BILINI; NAURA BAPTISTELLA FONTANA; MARCIO TREMEA e 

VALDOMIRO LEMES. Ausente o vereador HORÁCIO VARGAS. Havendo quórum e invocando 

a proteção de Deus, declarou abertos os trabalhos da presente sessão. Após prestar juramento foi 

empossado o suplente de vereador, senhor Marcio Tremea. Após a leitura de um trecho da Bíblia, 

convocou o secretario a efetuar a leitura do expediente: REQUERIMENTO Nº43/2021: “Requerem 

ao Poder Executivo Municipal, providências quanto à indicação nº050/2021, que pede uma revisão nas 

lixeiras públicas da cidade”. Verª. Naura Baptistella Fontana e Ver. Laurindo Bilini – Bancada PT. 

INDICAÇÃO Nº072/2021: “Recuperação da estrada principal de Encruzilhada Bela Vista ao Saltinho 

II”.  Ver. Jaques de Col – Bancada do PDT. INDICAÇÃO Nº073/2021: “Recuperação e 

cascalhamento da estrada que dá acesso a propriedade de Vitório Witickóski, em Saltinho II”.  Ver. 

Jaques de Col – Bancada do PDT. MOÇÃO Nº21/2021: “Moção de apoio aos produtores rurais, em 

defesa do Marco Temporal e pela aprovação do projeto de Lei 490”.  Vers. Claudir Paludo- Horácio 

Vargas – Verª. Geneci de Oliveira - Bancada PP. Concedeu a palavra a senhora vereadora NAURA 

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

assistência, quero dar as boas vindas ao vereador Marcio, sobre o requerimento feito por mim e pelo 

Laurindo, já fizemos uma indicação no mês de maio, três meses se passaram e nada foi feito quanto a 

essa demanda, as lixeiras foram colocadas a oito anos, algumas estão quebradas, precisa ser mudado as 

lixeiras, com tampa, se colocar antes, nossa cidade tem muitos cachorros, eles vão lá e extraviam tudo, 

esperamos que sejam tomadas as providências, indicações de estrada somos favorável, Moção de 

apoio, do marco temporal, vou me colocar contra, tenho meus motivos, obrigada”. Concedeu a palavra 

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

imprensa, assistência, quero dar as boas vindas ao meu vizinho de comunidade, Marcio Tremea, quero 

fazer um pedido, não fiz por escrito, vou fazer formalmente, que seja instalado um cronometro, que 

cada vereador uso o seu tempo sem ser advertido, ou encerra sua fala antes e deixa muita matéria sem 

comentar, isso não é caro, quanto ao Requerimento, teria que ser feito revisão nessas lixeiras, por que a 

gente tem visto lixo esparramado e uma cidade saudável é sem lixo, quanto as estradas, tem partes que 

esta bem precário, hoje encontrei a equipe trabalhando, mas numa estrada grande, as secundárias estão 

terrível, trago pedido do seu Jardelino dos Santos que não foi feito aquele travessão que da acesso a 

sua propriedade, hoje fui visitar na Coxilha Bonita e tem que dar os parabéns aquelas famílias, pela 

persistência de morarem ali, quanto a Moção, quando se trata de terras indígenas, são casos muito 

polêmicos, eu prefiro não comentar muito, obrigado”. Concedeu a palavra ao senhor vereador 

JAQUES DE COL: “Cumprimento o senhor Presidente, nobres colegas, imprensa, assistência, quero 

dar as boas vindas ao vereador Marcio e tenho certeza que seu empossamento vai dar respaldo para a 

sociedade, requerimento de uma bancada, muitas vezes cobrado foi quem faz a coleta de lixo, fazer o 

trabalho e é necessário as lixeiras em seus devidos lugares, a população fazer a separação do lixo, o 

Requerimento tem meu aval, indicação de minha autoria, nobres colegas, eu fui cobrado, senhor 

Presidente, por que as máquinas descem até a Encruzilhada e não vão até o Saltinho, eu não estou 

fazendo demagogia, até ouvi falácias em relação a outros colegas, eu não acredito que colegas fossem 

falar isso, e por que as pessoas estão nos cobrando, obrigado”. Passou a votação da matéria: 

Requerimento nº43/2021; Aprovado por unanimidade. Moção nº 21/2021; Rejeitada por maioria. 



Indicações nº 072 e 073/2021; deferidas de pleno. Ata nº 19/2021; Aprovada por unanimidade. 

Concedeu a palavra a senhora vereadora NAURA BAPTISTTELLA FONTANA: “Reintegro os 

cumprimentos a todos e quero fazer uma fala, a respeito do dia 07 de setembro, que é uma data que 

deve ser lembrado, será que o nosso pais conseguiu mesmo a independência, então que essa data seja 

reflexo por todos que se sentem explorado pelos estrangeiros, será que estamos livres mesmo e que 

haja uma analise da politica atual, será que estamos livres, ou a mercê de governantes que não se 

interessam pelo povo, declamo um verso de sete de setembro......., obrigado”. Concedeu a palavra ao 

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

assistência, desejo as boas vindas ao vereador Marcio, que desempenhe um bom trabalho em prol da 

população, me absteve de votar a Moção, por que não tinha conhecimento suficiente nem para votar 

contra, nem a favor, não me senti com liberdade de votar, recuperação da estrada da Encruzilhada até o 

Saltinho, foi colocado essa indicação para recuperar daqui até o Saltinho, então me associo para ser 

recuperado o restante, já que foi recuperado até a Encruzilhada, obrigado”. Concedeu a palavra ao 

senhor vereador MARCIO TREMEA: “Cumprimento o senhor Presidente, nobres colegas, imprensa, 

assistência, em especial maior riqueza que tenho, meu filho que esta presente, bem senhores, minha 

fala começa com agradecimentos em quem confiou em mim e a quem depositou seu primeiro voto na 

minha pessoa e também aqueles que a doença acabou levando, meus sinceros sentimentos de perca, e 

todos nos funcionários da saúde, encaramos a morte diariamente e em nome do Tchecho que foi na 

porta de São Pedro e voltou de voltam, muitos não tiveram a mesma sorte, uma doença cruel, quando 

falo de servidores é todos, desde quem faz a limpeza como palavras venho prestar minha solidariedade, 

tivemos uma votação contra o IPE, fica aqui meu repudio aos colegas que não leram a matéria e num 

período curto, refizeram a votação, tantos Municipios querem o IPE, é ruim o IPE, mas pior sem ele, 

minha fala é em forma de agradecimento a oportunidade que estou tendo, a vida é feita de momentos, é 

uma dificuldade grande trabalhar e estudar, passei na saúde, esse ano vim para a saúde, quero 

agradecer o titular da cadeira, Juliano, o dividir, muitas vezes soma, nosso grupo é pequeno mas muito 

trabalhador, me abstenho de discutir estradas com o vereador, que dias desse falou na radio, quem 

escutou pensa que nosso Município esta um caos, não é assim senhores, nosso Município é pacifico, 

não precisa de delegacia, nobre colega, a nossa cidade, mas sim uma fonte de memória para que 

lembrem como era no passado e como esta sendo hoje, nossa politica é feita de propostas e avante, não 

olhamos o passado, aprendemos com os erros , mas seguimos em frente, obrigado”.  Concedeu a 

palavra ao senhor vereador LAURINDO BILINI: “Reintegro novamente a pauta da ordem do dia, 

quero fazer uma fala para o dia 07 de setembro, que nos fez livres e cidadãos, basta seguir os códigos 

da Lei, eu acredito que nós somos livres, dentro dos parâmetros, tenho trabalhado de forma incansável 

dentro desse Município e nunca desabonei a conduta, nunca desrespeitei um colega de trabalho e aqui 

nessa casa o voto é o mesmo, o voto do Presidente com todo o respeito, tem o mesmo peso que o 

nosso, o Presidente é para conduzir a sessão, quero fazer um pedido, em nome da minha bancada, nós 

temos que nos unir, fui para o seminário, também fui para o quartel e aqui mencionaram meu nome, 

mas eu não sou tareco para andar jogado por ai, na sessão passada o nobre colega usou a palavra e 

quero dizer que fui secretario desse Município com muito orgulho, fui 11 meses, sai com 69% de 

aprovação, segundo a pesquisa, nunca olhei adversário, não misturo as coisas, minha prioridade era 

água, onze anos atrás, não falo aqui quem fez, quem não fez, estou falando que isso tem que ser feito 

de uma forma humana, igualitária, fiz a rede da Batinga, o senhor Presidente é usuário da água, minha 

colega Gene não estava incluída no projeto, moravam em Chapecó, eu disse vai vir uma família 

precisará de agua, comecei outra rede do Sbaraim ao Limoeiro, outra no compadre Idemar, outra no 

natalino Dalanora, fiz uma rede no seu Eduardinho, drenei a fonte da Posse, então não estou bravo com 

ninguém, não condeno ninguém, por que a verdade não pertence a mim, pertence a Deus, fiz um 



juramento de defender o pequeno, usar essa tribuna com respeito e trabalhar, grandes homens tem 

grandes diálogos, peço a união das bancadas, eu não vim aqui para ser melhor que os outros, nunca 

contesto matéria dos colegas, se andaram pelo Município e tem demanda, quanto aos açudes nós não 

tinha programa de açudagem, mas na minha época prestei serviço parelho, por que todos aqui são 

contribuintes, pedi a terraplanagem para a casa do meu filho, ontem um cara me disse que foi na 

promotoria esperando uma terraplanagem, não estou aqui para bronquear com ninguém, fiquei onze 

meses, o senhor Presidente ficou oito anos e não fez serviço para mim, muito obrigado”. Concedeu a 

palavra ao senhor Vereador JAQUES DE COL: “Reintegro os meus cumprimentos a todos, quero 

dizer para vocês que não é a toa que estamos fazendo rastro nesse mundo de deus, o Márcio hoje 

empossado, será que á acaso, não é acaso, cada um tem uma forma de se expressar, ai tem aquele que 

age não pela emoção e não pela razão, cada um tem uma forma de expressar, mas acho que temos que 

medir as palavras e as vezes relevar, por que não é por acaso que estamos aqui, indagado por um povo, 

por que as máquinas voltaram, o colega Aldir expos a situação, vereador Laurindo colocou sua 

posição, nada é por acaso, colegas vamos ter ética, eu não quero ser maior que ninguém, eu sou 

simplesmente um ser humano, vereador como você Marcio, então temos que ter benevolência, eu não 

quero ofender ninguém, agora se sair na rua e ter que trocar tiro com um vereador, eu troco tiro, mas 

não é da minha índole, vamos voltar ao tempo, um colega que já não faz mais assento nesta casa, que 

hoje esta benevolente, mas muito insultou os seus adversários, quero um minuto de tempo de bancada 

para finalizar dizendo, eu não quero divergência, eu vou ficar em defesa do que é bom para o povo, da 

mesma forma, acredito que os senhores também, não vou defender sigla, ideologia, respeito também as 

outras opiniões, eu sou republicano, respeito para ser respeitado e gostaria de não ouvir mais asneiras 

dentro desse parlamento, para mim não ter que retrucar alguém, ou quem sabe trocar tiro ai na rua, 

muito obrigado”. Concedeu a palavra ao senhor Vereador ALDIR MULINETH: “Reintegro meus 

cumprimentos a todos, colega vereador Marcio, pelo que senti, gosta de apontar o dedo para as 

pessoas, foi isso que percebi nesse inicio de caminhada dele, sobre a votação do IPE, eu reconheço o 

seguinte, eu me equivoquei no voto, tanto é que fomos atrás para esse voto ser refeito, então só queria 

dizer para o Marcio tomar cuidado para não errar o voto, pelo jeito você não erra, você é perfeito”. 

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, quero dar as boas vindas ao vereador Marcio, desejo que realize um bom trabalho, para ser 

merecedor dos votos obtidos, trouxe um papel aqui, nem vou ler, só queria dizer, ouvi a indicação da 

vereadora, das lixeiras, uma simples lixeira da um baita de um comentário, mas faz falta mesmo, mas 

da um baita de um comentário, assim como os açudes e a rede de água do Laurindo, a rede de água da 

Batinga que esta dando problemas até hoje, nesses últimos meses foi gastado mais de cinquenta mil 

nessa rede, e na época que essa rede foi entregue, eu era vereador e estava na entrega da rede para a 

comunidade, o povo faceiro, o Prefeito foi lá, inauguraram, entregaram e não tinha um pingo de água 

em nenhuma torneira, então calcule até agora, quanto problema tem, o vereador se equivocou, é uma 

água muito boa, mas eu não uso, deixei para meus vizinhos, tenho água própria, quanto aos açudes que 

o vereador disse que não fizeram, tinham Prefeito, vice-Prefeito, governador e Presidente, era só ir 

atrás das máquinas, não sabiam onde era Porto Alegre, Brasília e em respeito dos seus parceiros, 

vereadores Jaques, Naura e Valdomiro, eu trouxe uma lista aqui, mas não vou ler, as devoluções que 

tem aqui, as devoluções que foram feitas da época que o senhor era secretario, muito obrigado”. 

Reassumiu a direção dos trabalhos o Vereador Claudir Paludo que convidou todos para a próxima 

sessão ordinária dia 21 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. 


