ATA DA 3a sEssAo EXTRAORDINARIA D0 DIA
12 DE JULHO DE 2017 QUARTA - FEIRA.
Aos doze (12) dias do més de julho (07) do ano de dois
mil e dezessete (2017), as 19h00m, no recinto da Camara Municipal de Paranapua,
realizou—se a 3a Sessao Extraordinaria, da 13*‘ Legislatura, onde contou com a
presenca de todos os membros que compoem a Casa, tudo conforme assinaturas no
Livro de Presenca, onde fora constatado 0 Quorum, 0 Senhor Presidente — Hélio
Yukio Shimazu evocou a protecao de Deus e em nome do povo de Paranapua deu
por aberto os trabalhos, e solicitou ao 1° Secretario Lorivaldo Silvestre de Oliveira
que procedesse com a leitura da Ata da 11*‘ Sessao Ordinaria realizada no dia 26 de
junho de 2017, sendo solicitado dispensa da leitura pelo Edil Sérgio Fernandes da
Costa, que colocado em discussao e votacao, fora aprovado por todos. Colocada em
discussao e votacao a Ata da 11a Sessao Ordinéiria, sendo aprovada por
unanimidade. Na sequéncia o Senhor Presidente solicitou ao 1° Secretario que
procedesse com a leitura das matérias, onde fora lido o Oficio n°.23o/ 2017 do
Executivo Municipal, Justiﬁcativa, Projeto de Lei n°.15/2017 que “Dispoe sobre a
abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$.15o.ooo.o0 (cento e
cinquenta mil reais) e da outras providéncias”, Parecer Juridico e Parecer Conjunto
n°.o7/2017 das Comissoes de Legislacao e Justica e de Financas e Orcarnentos.
Colocado em discussao o Projeto de Lei n°.15/2017, o senhor Presidente disse que
so iria comentar alguma coisa sobre 0 Projeto, parabenizou 0 senhor Prefeito pelo
ato e principalmente essa Emenda que o Deputado Federal José Olimpio Silveira
Morais deixou para a nossa cidade, que tém que agradecer muito porque quando se
trata de Emenda nao tem contra partida, 0 Municipio so ganha, entao,
imensamente 0 povo de Paranapua esta de mios abertas ao José Olimpio Silveira
Moraes, acha que precisa ter um respaldo, nas proximas eleicoes teriio que ser
lembradas essas pessoas que vem ajudando 0 nosso Municipio e agradeceu.
Colocado em votagao o Projeto de Lei n°.15/2017, fora aprovado por unanimidade.
N50 havendo mais nada a tratar, o Senhor Presidente convocou os Senhores
Vereadores para a proxima Sessao Ordinaria da Camara Municipal de Paranapua a
ser realizada no dia 14 de agosto de 2017, agradeceu a Deus pela protecao e

orientacao que os deu, agradeceu aos Senhores Vereadores pela forma respeitosa
como participaram e se conduziram nos trabalhos, agradeceu também as pessoas
que compareceram a Camara e os honraram com as presencas, deu por encerrado
os trabalhos, solicitando a secretaria que lavrasse a presente Ata, que apos lida e
aprovada vai assinada na forma abaixo e que todo teor narrado e discutido
encontra-se arquivado em gravacoes em CDs.
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