
= TERMO DA ATA ELETRÔNICA Nº 881 – 026-2020
2º PERÍODO, 4ª SESSÃO LEGISLATIVA E 16ª LEGISLATURA
Gravada em disco óptico – CD de acordo com o artigo 155-A do Regimento
Interno da Câmara Municipal de Santa Amélia, acrescentado pela Resolução
nº 003/2017 de 26 de junho de 2017, que institui o sistema de Ata
Eletrônica na Câmara Municipal de Santa Amélia – PR, e dá outras
providências.
TIPO: ordinária DATA:03.11.2020 INÍCIO: 20:00 HORAS
Lista de Presença:
Mesa Diretora: Evalmir Aparecido Siviero – Presidente;, Gilberto
Luiz Mossato -Vice Presidente - 1º secretário Luiz Henrique Ranuci.
José Aparecido Meneghin 2º secretário ---------------------------------
------
Demais vereadores presentes: André Vilalva Leal; Fernando
Fabricio Pagliaci; Valeria Cristiane Pulcinelli Helbel e -Wlamir Wagner
Wada.VEREADOR ausente Gelson Deveque------------------------
-

Antes de iniciar os trabalhos o Presidente pediu um minutos de
silêncio pelo falecimento dos senhores: LUIZ GOULART; GERALDO
TEIXEIRA DE ALCANTARA E JOSÉ GARBUIO, antigos moradores do
nosso município.
Expediente: O Termo da Ata anterior nº 880 , após ser lido foi
submetido à discussão do plenário, não sendo discutido, passou para
votação do Plenário, ficando aprovado por 08( oito) votos.-------------------
------------------------------------------------------------------------------------
pequeno expediente: não teve
Grande Expediente: não teve

Ordem do dia:

O autógrafo 89/2020 ao projeto de lei nº007/2020 de autoria do
Executivo Municipal foi discutido e votado em 2ª discussão e votação,
ficando aprovado por 08(oito) votos.
A redação final ao projeto de lei 007/2020, foi submetida em 1ª discussão
e votação, ficando aprovada por 08(oito) votos.
O autógrafo 90/2020 ao projeto de lei nº10/2020 de autoria da Câmara
Municipal, foi submetido em 2ª discussão e votação, ficando aprovado por
08(oito) votos.--------------------------------------------------------------------
O projeto de lei nº009/2020 de iniciativa do Legislativo foi submetido
em 1ª discussão e votado, ficando aprovado por 07 votos.
---------------------------------------------------------------------------------------------
EXPLICAÇÃO PESSOAL:usou da palavra para as considerações finais o
vereador LUIZ HENRIQUE RANUCI. E nada mais a tratar o Presidente
em nome de Deus declarou encerrados os trabalhos da Sessão,
convocando os senhores vereadores para próxima Sessão ordinária, ás
20:00 horas e solicitou a Assistente Administrativa-Marlene Martins- para



lavrar o presente TERMO DE ATA que, lido, discutido e aprovado, será
devidamente assinado
pelosvereadores...................................................................................


