
ATA DA DÉCIMA OITAVA
LEGISLATIVA DA DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA, em 

Aos vinte e um dias do mês de 
reuniram-se na Sala das Sessões da Câmara de Vereadores de Maximiliano de Almeida, em 
Reunião Ordinária, sob a presidência do Vereador Cláudio Grando, os seguintes Vereadores: 
André Fernando Zucunelli, 
Minozzo, Ismael Zukunelli,
legal de Vereadores e Invocando a Proteção de Deus, o Senhor Presidente 
Décima Oitava Reunião Ordinária do ano de 2021
Casa, a Presidente e demais 
(Acismax-CDL) e os que acompanhava
apreciação e posterior votação a Ata
setembro de 2021, a qual já havia sido disponibilizada
unanimidade de votos. Antes da leitura do Expediente do Dia, o Senhor Presidente 
Vereadores que o Executivo Municipal solicitou a retirada de pauta do Projeto de Lei Nº 
041/2021, solicitando à Servidora da Câmara, Danieli Acorsi, que procedesse a leitura do 
requerimento. De imediato também foi realizada pela Servidora a
do EXPEDIENTE DO DIA

Orçamentárias para o exercício de 
Comissão Única de Parecer, a qual emitiu parecer favorável à matéria, sem alterações. 
de Lei Nº. 042/2021: Autoriza o Poder Executivo Municipal formalizar permissão de uso de 
bem imóvel público para a Associação Comercial Industrial e Serviço
Almeida (CDL). Foi apresentado e incluído em pauta, conforme art. 173 e seus parágrafos do 
Regimento Interno, o Projeto de R

“Altera o Regimento Interno da Câmara de Vereadores, R

Presidente informou que o 
pauta, o mesmo irá à Comissão Especial para tanto constituída, que terá o prazo 
para emitir o parecer, o projeto com p
Dia para discussão em duas sessões consecutivas e votação na terceira sessão
ORDEM DO DIA, o Senhor 
Não havendo manifestações, foi à votação e aprovado por unanimidade de votos. O 
Lei Nº 042/2021 foi a última matéria em pauta. Sem man
votação e aprovado por unanimidade de votos. 
inscrições do GRANDE EXPEDIENTE

havendo a tratar, o Senhor President
aniversário e declarou encerrados os trabalhos
e  também os que acompanha
Ordinária que será realizada no dia 
Secretária, determinei que fosse lavrada a presente ata, que após ser lida e achada conforme será 
assinada por mim e pelo Senhor Presidente da Mesa.
 
 
 
Verª. Daiane Barancelli                                     
Secretária                                                                                   Presidente

 
OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA, em 21 de setembro de 2021. 

dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, às dezenove horas, 
se na Sala das Sessões da Câmara de Vereadores de Maximiliano de Almeida, em 

Reunião Ordinária, sob a presidência do Vereador Cláudio Grando, os seguintes Vereadores: 
André Fernando Zucunelli, Daiane Barancelli, Euclides Dal Bello, Fábio Macanan, Idanir

, Ismael Zukunelli, Romeu Bassoli e Veranice Pegorini Baldissera. 
e Invocando a Proteção de Deus, o Senhor Presidente 
ião Ordinária do ano de 2021, saudando os Vereadores, funcionários da 

Presidente e demais representantes da Associação Comercial, Industrial e Serviços 
que acompanhavam ao vivo pelo facebook. Em seguida s
votação a Ata da Décima Sétima Reunião Ordinária realizada no dia 

a qual já havia sido disponibilizada aos Vereadores, sendo aprovada 
Antes da leitura do Expediente do Dia, o Senhor Presidente 

Vereadores que o Executivo Municipal solicitou a retirada de pauta do Projeto de Lei Nº 
041/2021, solicitando à Servidora da Câmara, Danieli Acorsi, que procedesse a leitura do 
requerimento. De imediato também foi realizada pela Servidora a leitura das matérias constantes 

EXPEDIENTE DO DIA: - Projeto de Lei Nº. 040/2021: Dispõe sobre as Diretrizes 
Orçamentárias para o exercício de 2022 e dá outras providências. O projeto estava em análise
Comissão Única de Parecer, a qual emitiu parecer favorável à matéria, sem alterações. 

Autoriza o Poder Executivo Municipal formalizar permissão de uso de 
bem imóvel público para a Associação Comercial Industrial e Serviço

Foi apresentado e incluído em pauta, conforme art. 173 e seus parágrafos do 
Projeto de Resolução Nº 09/2021, autoria da Mesa Diretora, que 

Altera o Regimento Interno da Câmara de Vereadores, Resoluçã

Presidente informou que o projeto ficará em pauta durante três sessões ordinárias. Transcorrida a 
irá à Comissão Especial para tanto constituída, que terá o prazo 

, o projeto com parecer e emendas, se houver, será incluído na Ordem do 
ara discussão em duas sessões consecutivas e votação na terceira sessão

Senhor Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei Nº 040/2021

Não havendo manifestações, foi à votação e aprovado por unanimidade de votos. O 
foi a última matéria em pauta. Sem manifestações dos Vereadores, foi à 

votação e aprovado por unanimidade de votos. Concluída a Ordem do Dia 
GRANDE EXPEDIENTE. Não havendo nenhum Vereador inscrito

o Senhor Presidente parabenizou o Vereador Ismael pela passagem do seu 
encerrados os trabalhos da Reunião Ordinária, agradece

acompanhavam pelo facebook. E convidou a todos para a próxima Reunião
que será realizada no dia 05 de outubro de 2021, às 19h. 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 Senhor Presidente da Mesa. 

Verª. Daiane Barancelli                                                         Ver. Cláudio Grando
Secretária                                                                                   Presidente

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO 
de setembro de 2021.  

do ano de dois mil e vinte e um, às dezenove horas, 
se na Sala das Sessões da Câmara de Vereadores de Maximiliano de Almeida, em 

Reunião Ordinária, sob a presidência do Vereador Cláudio Grando, os seguintes Vereadores: 
aiane Barancelli, Euclides Dal Bello, Fábio Macanan, Idanir 

Baldissera. Havendo número 
e Invocando a Proteção de Deus, o Senhor Presidente declarou aberta a 

, saudando os Vereadores, funcionários da 
Associação Comercial, Industrial e Serviços 

ao vivo pelo facebook. Em seguida submeteu em 
rdinária realizada no dia 06 de 

aos Vereadores, sendo aprovada por 
Antes da leitura do Expediente do Dia, o Senhor Presidente comunicou os 

Vereadores que o Executivo Municipal solicitou a retirada de pauta do Projeto de Lei Nº 
041/2021, solicitando à Servidora da Câmara, Danieli Acorsi, que procedesse a leitura do 

itura das matérias constantes 
Dispõe sobre as Diretrizes 

O projeto estava em análise na 
Comissão Única de Parecer, a qual emitiu parecer favorável à matéria, sem alterações. - Projeto 

Autoriza o Poder Executivo Municipal formalizar permissão de uso de 
bem imóvel público para a Associação Comercial Industrial e Serviços de Maximiliano de 

Foi apresentado e incluído em pauta, conforme art. 173 e seus parágrafos do 
/2021, autoria da Mesa Diretora, que 

esolução nº 03/91.” O Senhor 
sessões ordinárias. Transcorrida a 

irá à Comissão Especial para tanto constituída, que terá o prazo dez dias úteis 
arecer e emendas, se houver, será incluído na Ordem do 

ara discussão em duas sessões consecutivas e votação na terceira sessão. Ao iniciar a 
Projeto de Lei Nº 040/2021. 

Não havendo manifestações, foi à votação e aprovado por unanimidade de votos. O Projeto de 

ifestações dos Vereadores, foi à 
a Ordem do Dia passou-se para as 

Vereador inscrito e nada mais 
zou o Vereador Ismael pela passagem do seu 

, agradecendo aos presentes 
a todos para a próxima Reunião 

2021, às 19h. Do que eu, Daiane Barancelli, 
Secretária, determinei que fosse lavrada a presente ata, que após ser lida e achada conforme será 

Ver. Cláudio Grando 
Secretária                                                                                   Presidente 


