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             ATA Nº17/2021  

             SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 26 DE JULHO DE 2021. 

Aos 26.07.2021 (vinte e seis dias do mês de julho de dois mil e vinte um), as 17h00min (dezessete horas), 

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

todos e convocou o Assessor para fazer a chamada dos Senhores Vereadores: CLAUDIR PALUDO; 

GENECI  DE OLIVEIRA; HORÁCIO VARGAS; JAQUES DE COL; LAURINDO BILINI; 

NAURA BAPTISTELLA FONTANA; E VALDOMIRO LEMES. Ausentes os vereadores: ALDIR 

MULINETH e PAULO VERGUEIRO. Havendo quórum e invocando a proteção de Deus, declarou 

abertos os trabalhos da presente sessão. Após a leitura de um trecho da Bíblia, convocou o assessor a 

efetuar a leitura do expediente: REQUERIMENTO Nº38/2021: “Requerem a inclusão em pauta de 

sessão extraordinária o Projeto de Lei nº 029/2021, que autoriza o Município de Rio dos Índios-RS, a 

firmar contrato de prestação de serviços com o Instituto de Assistência à saúde dos Servidores Públicos 

do Rio Grande do Sul- IPÊ-SAÚDE”. Câmara Municipal de Vereadores. PROJETO DE LEI 

MUNICIPAL Nº029/2021: “Autoriza o Município de Rio dos Índios-RS, a firmar contrato de prestação 

de serviços com o Instituto de assistência a Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul-IPÊ-

Saúde”.  Flavio Golin- Prefeito Municipal. Não havendo vereadores inscritos a se manifestar, passou a 

votação da matéria: Requerimento nº38/2021: Por ser de autoria de todos os vereadores, foi deferido 

de pleno. Projeto de Lei Municipal nº029/2021; Aprovado por unanimidade. Como na Sessão 

Extraordinária não temos a segunda parte, convidou a todos para a próxima sessão ordinária no dia 03 de 

agosto de 2021, as 17:00 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. 


