
ATA DA QUARTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 

LEGISLATIVA DA DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA, em 

Aos quinze dias do mês de 

se na Sala das Sessões da Câmara de Vereadores de Maximiliano de Almeida, 

Extraordinária, sob a presidência do

Daiane Barancelli, Diego Antonio Pereira,

Orlando Zonin, Sergio Bernardi

Invocando a Proteção Divina

aberta a presente Reunião Extrao

da Casa presente. De imediato determinou que a Servidora da Câmara, Danieli Acorsi, 

realizasse a leitura do Of.

presente reunião, constou o

financeiros ao Hospital Beneficente São João de Sananduva para auxiliar na 

manutenção de Equipe de Combate à COVID

Senhor Presidente submeteu à 

primeiro a se manifestar foi o Vereador Diego Pereira

importantíssimo para a nossa população, uma vez que Sananduva é a primeira parada para o 

atendimento destes pacientes e nada mais justo que o nosso munic

para o combate da COVID

Direção do Hospital São João que abriu as portas 

Vereador Valdicir Bertoni reforçou as palavras do colega

disse que a nossa região está passando por um momento

São João de Sananduva abriu as portas para a nossa região e nesse momento 

união e a colaboração de todos os municípios. 

votação e aprovado por unanimidade. 

mais nada a ser tratado, o Senhor Presidente 

Extraordinária. Do que eu, 

presente ata, que após ser lida e achada confo

Presidente da Mesa.  

 

Verª. Daiane Barancelli                                                         Ver. Ismael Zukunelli

Secretária                                                                                   Presidente

 

 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 

DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA, em 15 de dez

dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, às dezenove

se na Sala das Sessões da Câmara de Vereadores de Maximiliano de Almeida, 

Extraordinária, sob a presidência do Vereador Ismael Zukunelli, os seguintes Vereadores: 

Diego Antonio Pereira, Marcelo Junior Locatelli, Marcelo Richit,

, Sergio Bernardi e Valdicir Bertoni. Havendo número legal de Vereadores e 

Invocando a Proteção Divina, o Senhor Presidente, Vereador Ismael Zukunelli

Extraordinária. Deu as boas-vindas aos Vereadores e a funcionária 

da Casa presente. De imediato determinou que a Servidora da Câmara, Danieli Acorsi, 

do Of.Gab. Nº 187/2020 e também da Convocação. 

ou o Projeto de Lei Nº 021/2020, que autoriza repasse de recursos 

financeiros ao Hospital Beneficente São João de Sananduva para auxiliar na 

manutenção de Equipe de Combate à COVID-19. Iniciando a ORDEM DO DIA

Presidente submeteu à discussão do plenário, o Projeto de Lei 

primeiro a se manifestar foi o Vereador Diego Pereira dizendo que se tratava de um projeto 

importantíssimo para a nossa população, uma vez que Sananduva é a primeira parada para o 

atendimento destes pacientes e nada mais justo que o nosso município 

para o combate da COVID-19. Parabenizou e agradeceu toda a equipe

Direção do Hospital São João que abriu as portas para os municípios da nossa região. O 

Vereador Valdicir Bertoni reforçou as palavras do colega manifestando o voto favorável

disse que a nossa região está passando por um momento difícil com a pandemia e o Hospital 

São João de Sananduva abriu as portas para a nossa região e nesse momento 

colaboração de todos os municípios. Sem mais manifestações, o projeto de lei foi à 

votação e aprovado por unanimidade. Sendo este o assunto da convocação e não havendo 

a ser tratado, o Senhor Presidente deu por encerrados os traba

Do que eu, Daiane Barancelli, Secretária, determinei que fosse lavrada a 

presente ata, que após ser lida e achada conforme será assinada por mim e pelo

Verª. Daiane Barancelli                                                         Ver. Ismael Zukunelli

ecretária                                                                                   Presidente

 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA QUARTA SESSÃO 

dezembro de 2020. 

dezenove horas, reuniram-

se na Sala das Sessões da Câmara de Vereadores de Maximiliano de Almeida, em Reunião 

s seguintes Vereadores: 

catelli, Marcelo Richit, Onira 

Bertoni. Havendo número legal de Vereadores e 

Ismael Zukunelli, declarou 

vindas aos Vereadores e a funcionária 

da Casa presente. De imediato determinou que a Servidora da Câmara, Danieli Acorsi, 

Convocação. Para a pauta da 

utoriza repasse de recursos 

financeiros ao Hospital Beneficente São João de Sananduva para auxiliar na 

ORDEM DO DIA, o 

Projeto de Lei Nº 021/2020. O 

dizendo que se tratava de um projeto 

importantíssimo para a nossa população, uma vez que Sananduva é a primeira parada para o 

ípio repasse este recurso 

toda a equipe de profissionais e a 

para os municípios da nossa região. O 

manifestando o voto favorável, 

com a pandemia e o Hospital 

São João de Sananduva abriu as portas para a nossa região e nesse momento são válidas a 

manifestações, o projeto de lei foi à 

assunto da convocação e não havendo 

encerrados os trabalhos da Reunião 

, determinei que fosse lavrada a 

rme será assinada por mim e pelo Senhor 

Verª. Daiane Barancelli                                                         Ver. Ismael Zukunelli 

ecretária                                                                                   Presidente 



 

 

 

 

 

 


