
                                         

 

 

 

 

 

                                                 ATA Nº. 028/20 

 

SESSÃO PREPARATÓRIA DO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2020 

 

      Aos trinta e um dias do mês de dezembro de dois mil e vinte ás dezessete horas, 

na sala de sessões, reuniu-se os Vereadores eleitos em 15 de novembro de 2020, 

para a realização da sessão preparatória à posse de 1º de Janeiro de 2021, 

estiveram presentes os seguintes Vereadores eleitos: Aldair Clovis Maron;  

Enio Alberto Delatorre; Gabriel Guilhon Kovalski; Giovane Soares Rozin; 

João Carlos Antenoff; Joel Pires Corrêa; Jonatan Cristiano Kuhn; Mario 

Maçalai e Valdir Declero de Lima, inicialmente o Presidente da Casa o 

Vereador Aldair Clovis Maron, deu boas-vindas aos novos Vereadores e 

desejou sucesso e um bom trabalho em beneficio de nossa comunidade, logo 

após assumiu a direção dos trabalhos nos termos regimentais o Vereador Mario 

Maçalai mais idoso entre os eleitos, que inicialmente cumprimentou os 

Vereadores eleitos e também o Presidente da Casa, e de imediato solicitou ao 

Secretário da Casa para que procedesse ao recolhimento dos diplomas, bem 

como das declarações de bens dos citados Vereadores, dando continuidade 

iniciou-se o processo de preparação da posse do dia 1º de Janeiro, onde foram 

tratados assuntos relativos à sessão de posse, no qual foi escolhido o Vereador 

Aldair Clovis Maron, para conduzir os trabalhos até a votação para a escolha da 

Mesa Diretora, também foi formada uma comissão com dois Vereadores 

indicados pela maioria, para conduzir o Prefeito e Vice-Prefeito eleitos até a 

mesa dos trabalhos; que foram eles Vereadores Joel Pires Corrêa e Jonatan 

Cristiano Kuhn, logo após foi escolhido os Vereadores que iriam se pronunciar 

no dia da posse, pelo lado da oposição foi escolhido o Vereador Gabriel 

Guilhon Kovalski, e pelo lado da situação o Vereador João Carlos Antenoff.              

E nada mais havendo a ser tratado encerrou-se a presente sessão, e eu Itacir 

Valdes Bertasso, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada, será 

assinada pelo Senhor Presidente e demais Vereadores presentes.     

 


