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             ATA Nº17/2022  

             SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 22 DE AGOSTO DE 2022. 

Aos 22.08.2022 (vinte e dois dias do mês de agosto de dois mil e vinte e dois), às 09h00min (nove horas), 

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; NAURA B. FONTANA;  

LAURINDO BILINI e VALDOMIRO LEMES. Ausente os vereadores ELIANE CIVA E JAQUES 

DE COL. Havendo quórum e invocando a proteção de Deus, declarou abertos os trabalhos da presente 

sessão. Convocou o assessor a efetuar a leitura do expediente: PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO 

Nº047/2022: “Autoriza o Poder Executivo Municipal, a criar o programa gabinete na sua comunidade”. 

Flavio Golin- Prefeito Municipal. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº048/2022: “Autoriza  a 

contratação emergencial, por necessidade temporária de excepcional interesse público, de recursos 

humanos para a Secretaria Municipal de Saúde, Educação e Secretaria Municipal de Assistência Social, e 

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

Nº049/2022: “Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com a Sociedade Hospitalar Comunitária 

e Beneficente de Nonoai e dá outras providências”. Flavio Golin- Prefeito Municipal. Concedeu a palavra 

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

jurídico, funcionários, imprensa e assistência, sobre o Projeto 047, eu gostaria que esse Projeto fosse 

aprovado, por que eu estive na Linha Batinga, onde o gabinete esteve e vi a satisfação das pessoas, achei 

muito importante e senti a comunidade acolhendo, foi um momento histórico e acho que Rio dos Índios 

esta de parabéns, tenho certeza que as outras comunidades também vão ficar satisfeitas, peço o voto 

favorável dos demais vereadores, demais Projetos de Lei sou favorável, Hospital Comunitário, referência 

da nossa região, obrigado”. Concedeu a palavra ao senhor vereador LAURINDO BILINI: 

“Cumprimento o senhor Presidente, nobres colegas, assessor jurídico, funcionários, imprensa e 

assistência, Eu acho que estamos aqui, é democracia, devemos falas aqui, debater e não falar nas 

bodegas, Projeto 047, consultando o Assessor jurídico, ele me passou os custos, eu sou contra, em vez de 

levar o gabinete na minha comunidade, eu gostaria que levassem a Patrola onde as estradas estão 

precárias, não podemos gastar dinheiro a toa, se não custasse nada, tranquilo, mas quarenta mil reais, 

convertam em diesel e vamos fazer estradas, a minha opinião é essa, meu voto é contra, mas respeito a 

opinião dos colegas, demais projetos sou favorável, obrigado”. Passou a votação da matéria: Projeto de 

Lei nº 047/2022; Rejeitado por maioria. Projetos de Lei nº048 e 049/2022: Aprovados por 
unanimidade. Como na Sessão Extraordinária não temos a segunda parte, convidou a todos para a 

próxima sessão ordinária no dia 06 de setembro de 2022, as 07:30 (sete horas e trinta minutos), em 

virtude do desfile de sete de setembro, 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. 


