
 
ATA DA SEGUNDA 
LEGISLATIVA DA DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA, em 

Aos dois dias do mês de agosto

Vereadores de Maximiliano de Almeida reuniu

do Vereador Cláudio Grando, 

Fernando Zucunelli, Daiane Barancelli, Euclides Dal Bello, Fábio Macanan, 

Idanir Minozzo e Veranice Pegorini Baldissera. Havendo número legal de Vereadores e 

Invocando a Proteção de Deus, o Senhor Presidente declarou aberta a 

Extraordinária e determinou que a Servidora da Câma

Convocação. Após leitura, o Senhor Presidente esclareceu que 

exclusivamente para análise do 

Bassoli da bancada do PP. 

do referido requerimento. Passando a Ordem do Dia

do Plenário o Requerimento de 

requerimento foi à votação e aprovado por unanimidade de votos. 

período de licença do Vereador 

o compromisso legal na próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 05 de agosto de 2021, 

nos termos do Art. 7º, § 1º e 2º do Regimento Interno

nada mais a ser tratado, o Senho

Extraordinária.  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                          

Secretária                                                                                   Presidente

 

SEGUNDA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA DA DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA, em 02 de agosto

de agosto do ano de dois mil e vinte e um, às dezenove horas, 

Vereadores de Maximiliano de Almeida reuniu-se em Reunião Extraordinária 

do Vereador Cláudio Grando, sendo registradas as presenças dos seguintes Vereadores

aiane Barancelli, Euclides Dal Bello, Fábio Macanan, 

e Veranice Pegorini Baldissera. Havendo número legal de Vereadores e 

Invocando a Proteção de Deus, o Senhor Presidente declarou aberta a 

terminou que a Servidora da Câmara, Danieli Acorsi, procedesse à

Convocação. Após leitura, o Senhor Presidente esclareceu que esta

exclusivamente para análise do Requerimento de Licença Nº 001/2021, do Vereador Romeu 

 Em seguida, solicitou à Servidora da Câmara

. Passando a Ordem do Dia, o Senhor Presidente submeteu 

o Requerimento de Licença Nº 001/2021. Não havendo manifestações, 

ação e aprovado por unanimidade de votos. Informou ainda,

Vereador titular, o Suplente será convocado para assumir a vaga e prestará 

na próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 05 de agosto de 2021, 

§ 1º e 2º do Regimento Interno. Sendo este o assunto da Convocação e 

nada mais a ser tratado, o Senhor Presidente declarou encerrada a prese

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 

Verª. Daiane Barancelli                                                         Ver. Cláudio Grando

Secretária                                                                                   Presidente

 

ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO 
de agosto de 2021. 

do ano de dois mil e vinte e um, às dezenove horas, a Câmara de 

se em Reunião Extraordinária sob a presidência 

registradas as presenças dos seguintes Vereadores: André 

aiane Barancelli, Euclides Dal Bello, Fábio Macanan, Ismael Zukunelli, 

e Veranice Pegorini Baldissera. Havendo número legal de Vereadores e 

Invocando a Proteção de Deus, o Senhor Presidente declarou aberta a presente Reunião 

ra, Danieli Acorsi, procedesse à leitura da 

esta reunião foi convocada 

Requerimento de Licença Nº 001/2021, do Vereador Romeu 

mara que procedesse a leitura 

, o Senhor Presidente submeteu à discussão 

001/2021. Não havendo manifestações, o 

Informou ainda, que pelo 

ara assumir a vaga e prestará 

na próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 05 de agosto de 2021, 

este o assunto da Convocação e 

r Presidente declarou encerrada a presente Reunião 

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 

Ver. Cláudio Grando 

Secretária                                                                                   Presidente 


