
ATA DA SEISCENTÉSIMA DÉCIMA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE VEREADORES 

Aos cinco dias do mês de outubro de dois mil e vinte, às dezenove horas e quarenta e cinco 

minutos, realizou-se a seiscentésima décima quinta sessão ordinária. Abrindo a sessão, o 

presidente perguntou, se os senhores  vereadores possuíam cópia da ata da Sessão Ordinária 

Anterior, os quais informaram que sim, a qual após ser discutida, foi votada e restou aprovada 

por unanimidade. Dando sequência o presidente solicitou a secretária que fizesse leitura dos 

Projetos De Lei Nºs 59/2020, e Projeto De Lei Nº 60/2020(De Origem Do Poder Executivo 

Municipal) os quais restaram ambos aprovados por unanimidades. Dando sequencia o Sr 

presidente solicitou a secretária que fizesse leitura dos pareceres e das emendas Do Projeto 

De Lei Nº 56/2020( De Origem Do Poder Executivo Municipal) O qual por solicitação do 

vereador Cristiano Jose Studzinski(PT) ficou tramitando na casa para melhor avaliação e será 

colocado em votação na próxima sessão; Dando sequencia o Sr presidente solicitou a 

secretária que fizesse leitura do relatório dos pareceres Do Projeto De Lei De Origem Do Poder 

Legislativo Municipal Nº26/2020 o qual restou aprovado por unanimidade; Dando sequencia o 

Sr presidente solicitou a secretária que fizesse leitura do Projeto de Lei De Origem Do Poder 

Legislativo Municipal Nº27/2020 o qual restou aprovado por sete votos favoráveis e um 

contrario; Dando sequencia o Sr presidente solicitou a secretária que fizesse leitura do Pedido 

De Informação Nº020/2020 De Origem Do Poder Legislativo Municipal, de autoria do vereador 

Cristiano Jose Studzinski(PT) logo após a leitura o Sr presidente concedeu a palavra aos 

vereadores Cristiano Jose Studzinski(PT),Darlei Iaroszeski(PSB),Ana Claudia Lesnik(PSDB),Prof 

Cacau(PL),Tiago André Szortyka(PSB),Osvair Alves Da Silva(PSDB) ao qual depois  de vários 

questionamentos o Pedido De Informação foi colocado em votação e aprovado por 

unanimidade, em seguida o Sr presidente informou que a próxima sessão ocorrerá no dia 

dezenove de outubro de dois mil e vinte, não havendo mais nada a tratar foi declarada 

encerrada a sessão. 
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