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             ATA Nº01/2022  

             SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. 

Aos 26.01.2022 (vinte e seis dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois), às 14h30min (quatorze 

horas e trinta minutos), realizou-se sessão extraordinária da Câmara. O Presidente Vereador Aldir 

Mulineth, cumprimentou a todos e convocou o Assessor para fazer a chamada dos Senhores Vereadores: 

ALDIR 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 a secretaria a efetuar a leitura do expediente: 

PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO MUNICIPAL Nº001/2022: “Autoriza a contratação em caráter 

emergencial, por necessidade temporária de excepcional interesse público, de Recurso Humano para a 

Secretaria municipal de Saúde, e dá outras providências”. Flavio Golin- Prefeito Municipal. PROJETO 

DE LEI DO EXECUTIVO MUNICIPAL Nº002/2022: “Altera a Lei Municipal número 1009/2014, 

especificamente no que diz respeito ao valor repassado ao médico do programa Mais Médicos e dá outras 

providências”. Flavio Golin- Prefeito Municipal. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO MUNICIPAL 

Nº003/2022: “Altera as Leis Municipais nº739/2007 e 805/2009, cria o departamento de Turismo e dá 

outras providências”. Flavio Golin- Prefeito Municipal. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO 

MUNICIPAL Nº004/2022: “Altera a Lei Municipal nº1117/2017 e dá outras providências”. Flavio 

Golin- Prefeito Municipal. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO MUNICIPAL Nº005/2022: “Cria o 

Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e dá outras providências”. Flavio Golin- Prefeito 

Municipal. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO MUNICIPAL Nº006/2022: “Concede reposição 

salarial aos servidores públicos municipal de Rio dos Índios e dá outras providências”. Flavio Golin- 

Prefeito Municipal. PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO MUNICIPAL Nº001/2022: “Estabelece 

o Índice para a revisão geral, anual, dos servidores e dos vereadores do Poder Legislativo, e dá outras 

providências”. Mesa Diretora.  Concedeu a palavra a senhora vereadora NAURA BAPTISTELLA 

FONTANA: “Cumprimento o senhor Presidente, nobres colegas, assessor jurídico, funcionários, 

imprensa e assistência, hoje, sessão extraordinária, quanto aos Projetos, contratação do profissional da 

saúde, entendo a necessidade, porém sem o processo seletivo, mas como é em caráter emergencial, 

vamos ser favorável, programa mais médico, é justo esse reajuste, Projeto que cria o Turismo, também já 

existe, Projeto que concede a reposição salarial, é uma reposição, não é aumento, mas é um avanço, 

quanto aos professores a gente vai ver para as próximas sessões, obrigado”. Concedeu a palavra ao 

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

jurídico, funcionários, imprensa e assistência, quero dizer que sou favorável a todos os Projetos, mas vou 

me ater ao 002, a respeito ao valor repassado ao nosso Médico, quero dizer que mais do que justo, quero 

parabeniza-lo pelo trabalho que esta realizando, Projeto 006, mais do que justo, os funcionários estão 

esperando a tempos, e um dos únicos Municípios que deu 11% foi o nosso, então quero parabenizar o 

Prefeito, obrigado”. Concedeu a palavra ao senhor vereador LAURINDO BILINI: “Cumprimento o 

senhor Presidente, nobres colegas, assessor jurídico, funcionários, imprensa e assistência, sobre o 

primeiro Projeto, a gente esta ansioso para que façam um Processo Seletivo, mas ai é só por seis meses, 

para cobrir a ausência da Grazi, também tenho visto comentários bons ao nosso médico, muito atencioso 

e é justo esse aumento, quanto ao reajuste dos funcionários, parabéns ao Prefeito, coisas boas temos que 

agraciar, por minha vontade votaria 20% ou mais, mas 11 % melhora bastante, quero ser solidário aos 

funcionários, pessoal que entra noite a dentro prestando serviços e ganham pouco, obrigado”. Concedeu a 

palavra ao senhor vereador JAQUES DE COL: “Cumprimento o senhor Presidente, nobres colegas, 

assessor jurídico, funcionários, imprensa e assistência, como mencionaram os nobres colegas, a algum 

tempo essa funcionaria esta afastada e é indispensável para o PSF que se tenha esse profissional 
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trabalhando, sem dúvidas nosso médico é merecedor, esta prestando um excelente trabalho, onde se 

diferencia, sendo que tramita alguma coisa no congresso, sobre o programa Mais Médico, tomara que não 

mude, eu e minha família somos gratos pela maneira que fomos atendidos, os demais Projetos tem meu 

aval, reposição salarial, queria que fosse um aumento, mas infelizmente, temos uma folha que não 

podemos ultrapassar oque permite, acredito que vai ajudar bastante, muito obrigado”. Passou a votação 

da matéria: Toda a matéria foi aprovada por unanimidade. Como na Sessão Extraordinária não temos 

a segunda parte, convidou a todos para a próxima sessão ordinária no dia 01 de fevereiro de 2022, as 

09:00 horas, agradeceu a presença de todos e com as graças de Deus, declarou encerrados 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. 


