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                      ATA Nº10/2020  

                      SESSÃO ORDINÁRIA VIRTUAL DO DIA 19 DE MAIO DE 2020. 

Aos 19.05.2020 (dezenove dias do mês de maio de dois mil e vinte), as 18h00min (dezoito horas), 

realizou-se sessão virtual da Câmara, conforme Resolução nº04/2020, devido a pandemia do Corona 

Vírus (Covid 19). O Presidente Vereador Juliano Malacarne, cumprimentou a todos e convocou o 

Secretário para fazer a chamada dos Senhores Vereadores: Presentes em Plenário os vereadores 

CLEBER VELOSO DE LINHARES; ELIANE CIVA; JOÃO MALACARNE e JULIANO 

MALACARNE; LOIVO ANTONIO LORENZI e VALMOR ROSSETTO presentes por vídeo 

chamada os seguintes vereadores ALDIR ANTONIO MULINETH; CLODOALDO DA SILVA e 

JAQUES DE COL. Havendo quórum e invocando a proteção de Deus, declarou abertos os trabalhos da 

presente sessão. Colocou a ata nº 09/2020 em discussão e posterior votação, aprovada por unanimidade.  

Convocou o assessor Jurídico a efetuar a leitura do expediente: REQUERIMENTO Nº09/2020: “Votos 

de “PROFUNDO PESAR”, pelo falecimento de CONSTANTINA SINGESKI KNAKEIVICZ, 

ocorrido no dia 04 de maio de 2020, registrando-se, nos anais desta casa”. Câmara Municipal de 

Vereadores. REQUERIMENTO Nº10/2020: “Votos de “PROFUNDO PESAR”, pelo falecimento de 

JOÃO TONIAZO ALMEIDA, ocorrido no dia 10 de maio de 2020, registrando-se, nos anais desta 

casa”. Câmara Municipal de Vereadores Não havendo vereadores inscritos a se manifestar. Concedeu a 

palavra ao senhor Vereador ALDIR MULINETH: “Cumprimento o Sr. Presidente, nobres colegas e 

ouvintes do Face bock, quero levar meus votos de Profundo Pesar, as famílias enlutas, especialmente 

meus vizinhos aqui que Deus os conforte, obrigado”. Passou a votação da matéria: Toda a matéria foi 

aprovada por unanimidade. Não havendo vereadores inscritos. Convidou todos para a próxima sessão 

ordinária presencial, dia 02 de junho, às 18:00 horas, agradeceu a presença de todos e com as graças de 

Deus, declarou encerrado 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. 


