
 

 

ATA DA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA 

DA DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA, em 

___________________________________________________________________________

Aos quatorze dias do mês de novembro do

minutos, reuniram-se na Sala das Sessões da Câmara de Vereadores de 

Almeida, para a Quarta Reunião Ordinária, sob a presidência da Vereadora Daiane Barancelli, 

os seguintes Vereadores: Diego Antonio Pereira, Ismael Zukunelli, Marcelo Junior Locatelli, 

Marcelo Richit, Onira Orlando Zonin, Norberto da Silva Barancelli, Sergio Be

Valdicir Bertoni. Havendo número legal de Vereadores e Invocando a Proteção Divina, a 

Presidente da Câmara declarou aberta a Reunião Extraordinária e de imediato determinou que 

a Secretária da Câmara fizesse a leitura do OF/GAB nº.

Para a pauta da presente reunião constaram os seguintes projetos de leis, de autoria do 

Executivo Municipal: - Projeto de Lei Nº. 048/2018:

a realizar despesas e dá outras providências. 

Executivo Municipal a efetuar parcelamento de débito com o IPE 

Ordem do Dia, a Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei Nº. 

manifestações, o projeto foi à votação e aprov

à deliberação, o Projeto de Lei Nº. 049/2018. Manifestou

Pereira afirmando que participou de algumas reuniões e 

funcionários de que beneficiários estariam deixando o

também nos consultórios médicos. 

longos anos obrigando a esse parcelamento. 

dessa forma que tenham um pouco mais d

pronunciamentos, a matéria foi à votação e aprovada por unanimidade de votos. Sendo este

os assuntos da convocação e não havendo mais nada a constar, a Senhora Presidente declarou 

encerrados os trabalhos da Reunião Extraordinária. Do que eu, Marcelo Junior Locatelli, 

Secretário, determinei que fosse lavrada a presente ata, que após ser lida e achada conf

será assinada por mim e pela Senhora Presidente da Mes

 

 

 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA 

DA DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA, em 14 de Novembro de 2018.

___________________________________________________________________________

do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, ás dezoito horas

se na Sala das Sessões da Câmara de Vereadores de 

Reunião Ordinária, sob a presidência da Vereadora Daiane Barancelli, 

os seguintes Vereadores: Diego Antonio Pereira, Ismael Zukunelli, Marcelo Junior Locatelli, 

Marcelo Richit, Onira Orlando Zonin, Norberto da Silva Barancelli, Sergio Be

Valdicir Bertoni. Havendo número legal de Vereadores e Invocando a Proteção Divina, a 

Presidente da Câmara declarou aberta a Reunião Extraordinária e de imediato determinou que 

a Secretária da Câmara fizesse a leitura do OF/GAB nº. 212/2018 e tamb

Para a pauta da presente reunião constaram os seguintes projetos de leis, de autoria do 

Projeto de Lei Nº. 048/2018: Autoriza o Poder Executivo Municipal 

a realizar despesas e dá outras providências. - Projeto de Lei Nº. 049/2018:

Executivo Municipal a efetuar parcelamento de débito com o IPE – SAÚDE. 

a Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei Nº. 

oi à votação e aprovado por unanimidade de votos. 

o Projeto de Lei Nº. 049/2018. Manifestou-se o Vereador Diego Antonio 

afirmando que participou de algumas reuniões e ouviu muitas reclamações de 

funcionários de que beneficiários estariam deixando os cartões do IPE 

médicos. Disse que hoje nos deparamos com essa dívida que vem a 

obrigando a esse parcelamento. E alertou os  beneficiários que costumam agir 

dessa forma que tenham um pouco mais de responsabilidade com o cartão. 

pronunciamentos, a matéria foi à votação e aprovada por unanimidade de votos. Sendo este

da convocação e não havendo mais nada a constar, a Senhora Presidente declarou 

encerrados os trabalhos da Reunião Extraordinária. Do que eu, Marcelo Junior Locatelli, 

Secretário, determinei que fosse lavrada a presente ata, que após ser lida e achada conf

será assinada por mim e pela Senhora Presidente da Mesa. 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA 

de 2018. 

___________________________________________________________________________ 

ano de dois mil e dezoito, ás dezoito horas e trinta 

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

Reunião Ordinária, sob a presidência da Vereadora Daiane Barancelli, 

os seguintes Vereadores: Diego Antonio Pereira, Ismael Zukunelli, Marcelo Junior Locatelli, 

Marcelo Richit, Onira Orlando Zonin, Norberto da Silva Barancelli, Sergio Bernardi e 

Valdicir Bertoni. Havendo número legal de Vereadores e Invocando a Proteção Divina, a 

Presidente da Câmara declarou aberta a Reunião Extraordinária e de imediato determinou que 

e também da Convocação. 

Para a pauta da presente reunião constaram os seguintes projetos de leis, de autoria do 

Autoriza o Poder Executivo Municipal 

i Nº. 049/2018: Autoriza o 

SAÚDE. Passando para a 

a Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei Nº. 048/2018. Sem  

nimidade de votos. Continuando foi 

se o Vereador Diego Antonio 

muitas reclamações de 

do IPE com outras pessoas e 

Disse que hoje nos deparamos com essa dívida que vem a 

beneficiários que costumam agir 

e responsabilidade com o cartão. Não havendo mais 

pronunciamentos, a matéria foi à votação e aprovada por unanimidade de votos. Sendo estes 

da convocação e não havendo mais nada a constar, a Senhora Presidente declarou 

encerrados os trabalhos da Reunião Extraordinária. Do que eu, Marcelo Junior Locatelli, 

Secretário, determinei que fosse lavrada a presente ata, que após ser lida e achada conforme 


