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             ATA Nº03/2022  

             SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2022. 

Aos 08.02.2022 (oito dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois), às 08h30min (oito 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 e  

VALDOMIRO LEMES. Ausente os vereadores JAQUES DE COL; LAURINDO BILINI; MARCIO 

TREMEA e NAURA BAPTISTELLA FONTANA. 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 MUNICIPAL Nº008/2022: “Autoriza o Poder Executivo 

Municipal, a realizar horas máquinas sem custo para o beneficiário 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, quero dizer que temos dois vereadores em Brasília e dois vereadores em Porto Alegre, o 

Prefeito também esta em Brasília, que Deus os ilumine, pois estão em serviço do Município, quero pedir 

aos vereadores que aprovem o Projeto e parabenizar o Prefeito pela iniciativa de atender nossos 

agricultores, então parabéns pelo ato, que sabemos que tem Municípios vizinhos que estão cobrando até 

para levar água a população e a nossa administração com muito esforço esta ajudando muito a população, 

obrigado”. Assumiu a direção dos trabalhos a senhora secretária Geneci de Oliveira que concedeu a 

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

assessor jurídico, funcionários, imprensa e assistência, quero também desejar uma boa viagem aos nossos 

vereadores que estão em Brasília e Porto Alegre, desejar que tenham êxito na viagem e consigam 

recursos para o nosso Município, dizer que nos comunicamos com o Executivo e marcamos a sessão 

extraordinária, tenho certeza que o Projeto será aprovado por unanimidade, são quatro horas gratuitas 

para abrir os bebedouros e açudes, obrigado aos vereadores presentes, informa o vereador Chico, que 

hoje estragou o caminhão e não terá entrega de água, mas amanhã volta ao normal, o Prefeito também 

esta em Brasília buscando recursos para atender a população, obrigado”. Passou a votação da matéria: 

PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO MUNICIPAL Nº008/2022: Aprovado por unanimidade. Como 

na Sessão Extraordinária não temos a segunda parte, convidou a todos para a próxima sessão ordinária no 

dia 15 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. 


