ATA 005/2020/SESSÃO VIRTUAL
Aos sete dias do mês de abril de dois mil e vinte, nas dependências da Câmara
Municipal de Vereadores, localizada na Avenida Presidente Vargas S/N, reuniram-se o
Presidente do Legislativo o Senhor Ivaldo Luis Stasiak, Assessor Jurídico Pedro
Giacobbo Junior e a Diretora Geral Ana Cristina Zanini; para dar abertura a primeira
Sessão Virtual, devido a necessidade da prevenção em razão Coronavírus ( COVID-19).
Sendo assim, informamos que foi criado 2(dois) grupos de whatsapp pela Diretora Geral
com os nomes Sessão Virtual e Comissão de Estudos Virtual e durante o dia foi
informado
através de áudios pela assessoria jurídica explicando a finalidade do
mesmo. Sendo assim, o Presidente deu abertura a sessão conforme combinado, foi
apresentado a matéria do Executivo o projeto de lei 019/2020, com foto e áudio, onde o
mesmo foi favorável a votação pela Comissão Permanente Virtual. Após passar a
matéria, cada vereador , depois de sua análise se manifestaria ser favorável ou não.
Neste momento foi feito áudio pela assessoria jurídica recapitulando de modo geral
repassando mais informações claras e objetivas referente o assunto abordado.
Informamos as que as 19:02 horas o Vereador Leandro se manifestou FAVORÁVEL ao
projeto; as 19:03 horas o vereador José Luis Barbosa através de áudio se manifestou a
FAVOR ao projeto, com voto SIM; as 19:03 horas o Vereador Alessandro Luiz
Kunzler se manifestou seu voto FAVORÁVEL ao projeto; as 19:03 o Vereador Nelson
Glowacki se manifestou seu voto FAVORÁVEL ao projeto; as 19:06 horas o Vereador
Dirceu Fontana se manifestou seu voto APROVADO ao projeto, as 19:07 horas
Vereador Nilson de Cezaro através de áudio se manifestou FAVORÁVEL ao projeto;
as 19:11 o Vereador João Maria Fortes se manifestou seu voto FAVORÁVEL ao
projeto em pauta; as 19:13 horas o Vereador Leonir Bongiorno se manifestou
FAVORÁVEL ao projeto.Ressaltamos que através de cada manifestação de voto o
Assessor Jurídico dava ciência que o voto constaria em ata. Após cada Vereador se
manifestar, e sendo APROVADO POR UNANIMIDADE o Projeto de Lei 019/2020,
através de áudio o Presidente agradeceu a colaboração de todos e marcando a próxima
sessão para o dia 28 de abril do corrente ano, e em seguida o Assessor Jurídico se
manifestou novamente e reforçando estar a disposição para quaisquer dúvidas e
deixando informado de todo o procedimento aplicado pelo Presidente, Diretora Geral e
a Assessoria Jurídica. E para constar eu Ana Cristina Zanini lavrei a presente ata, que
em seguida será assinada pelos presentes.

