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             ATA Nº07/2021  

             SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 30 DE MARÇO DE 2021. 

Aos 30.03.2021 (trinta dias do mês de março de dois mil e vinte um), as 18h00min (dezoito horas), 

realizou-se sessão extraordinária da Câmara. O Presidente Vereador Claudir Paludo, cumprimentou a 

todos e convocou a Secretária para fazer a chamada dos Senhores Vereadores: ALDIR ANTONIO 

MULINETH; CLAUDIR PALUDO; GENECI ALVES DE OLIVEIRA; HORÁCIO VARGAS; 

JAQUES ANTONIO DE COL; LAURINDO BILINI; NAURA BAPTISTELLA FONTANA; 

PAULO VERGUEIRO (Atestado Médico) E VALDOMIRO LEMES. Havendo quórum e invocando a 

proteção de Deus, declarou abertos os trabalhos da presente sessão. Convocou a secretária a efetuar a 

leitura do expediente: PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO MUNICIPAL Nº09/2021: “Autoriza o 

Poder Executivo a celebrar convênio com a Sociedade Hospitalar Comunitária e Beneficente de Nonoai, 

e dá outras providências”.  Flávio Golin- Prefeito Municipal; MOÇÃO Nº06/2021: “Moção de Repúdio 

ao anunciado processo de privatização da Companhia Estadual de Saneamento - CORSAN”. Câmara 

Municipal de Vereadores. Passando aos pronunciamentos, concedeu a palavra ao senhor Vereador 

LAURINDO BILINI: “Cumprimentou à todos, sou favorável ao projeto que repassa recursos ao 

hospital comunitário. Quero comentar sobre a privatização de partes da CEEE, o quanto ficou mais cara e 

a precariedade do serviço, assim com relação a CORSAN, toda empresa estatal gera lucro, então não tem 

porque privatizar, vai acabar chegando até nas redes de água lá no interior, água é um bem da 

humanidade, privatizando o povo vai acabar sofrendo as consequências”. Concedeu a palavra ao senhor 

Vereador ALDIR ANTONIO MULINETH: “Cumprimentou à todos, com satisfação que estamos aqui 

para aprovar, com certeza de forma unânime este repasse de recursos ao hospital comunitário, várias 

pessoas nos procuraram o momento que não tínhamos ortopedista e tinha que se deslocar até Erechim, 

em conversa com o Secretário, ficamos muito feliz, inclusive com atendimento aqui no posto de saúde, o 

que vai trazer qualidade de vida aos munícipes. Sobre a moção de repúdio, com certeza tem meu aval, 

não entendo também qual o interesse de privatizar se está dando lucro, concordo com o colega Laurindo 

que a iluminação pública piorou, o atendimento demora mais, temos falta de energia periódica, um 

problema principalmente aos produtores de leite, e isso vai acontecer também com a água e que o 

governo do estado se conscientize disso”. Concedeu a palavra ao senhor Vereador JAQUES ANTONIO 

DE COL: “Cumprimentou à todos. Projeto de Lei, de extrema importância, quem de nós ainda não teve 

um atendimento no hospital, todo valor injetado para aquela instituição é importante porque quem vai 

ganhar é a população, sempre fomos cobrados a questão de ortopedia, nunca se deixou de fazer o 

atendimento mas tinha que se deslocar até Erechim. Sobre a moção, até um tempo atrás o atendimento da 

RGE era bom, a gente ligava e já resolviam o problema em questão de pouco tempo, agora diz que tem 

no protocolo 48 horas, então é um problema sério, cabe a nós procurar seu representante na assembleia 

legislativa, o que vai somar a esta nossa moção de repúdio”. Encerrando os pronunciamentos do grande 

expediente, passou-se a votação das matérias: Projeto de Lei nº09/2021 – aprovado por unanimidade; 

Moção nº06/2021 – aprovada por unanimidade. Como na Sessão Extraordinária não temos a segunda 

parte, convidou a todos para a próxima sessão ordinária no dia 06 de abril de 2021, agradeceu a presença 

de todos e com as graças de Deus, declarou encerrados os trabalhos da presente sessão, da qual eu 

secretária da Câmara, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim e se aprovada pelos senhores 

vereadores. 


