ATA DA 53 SESSAO EXTRAORDINARIA DO DIA 18 DE
DEZEMBRO DE 2017 — SEGUNDA - FEIRA.

Aos 18 (dezoito) dias do més de dezembro (12) do ano de dois
mil e dezessete (2017), as 19h30m, no recinto da Camara Municipal de Paranapua,
realizou-se a 5a Sessao Extraordinéria, da 13a Legislatura, onde contou com a
presenga de todos os membros que compoem a Casa, tudo conforme assinaturas no
Livro de Presenga, onde fora constatado o Quorum, 0 senhor Presidente — Hélio
Yukio Shimazu evocou a protegao de Deus e em nome do povo de Paranapua deu
por aberto os trabalhos, solicitando ao Edil Gilmar de Freitas que fizesse a leitura de

um trecho biblico, o que fora prontamente atendido. Em seguida, o senhor
Presidente solicitou ao 1° Secretario Lorivaldo Silvestre de Oliveira que procedesse

com a leitura da Ata da 20a Sessao Ordinaria, realizada no dia 11 de dezembro de
2017, sendo solicitado dispensa da leitura pelo Edil Sérgio Fernandes da Costa, que
colocado em discussao e votagao, fora aprovado por todos. Colocada a Ata da 203
Sessao Ordinaria em discussao e votagao, sendo aprovada por unanimidade. Na
sequéncia, o senhor Presidente solicitou ao Secretério que procedesse com a leitura
das matérias da ORDEM D0 DIA da presente Sessao, onde fora lida a Mensagem,

Projeto de Lei n°.26/2017 e Parecer Juridico. A seguir, colocado em discussao o
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Projeto de Lei n .26/2017 e nao havendo oradores, fora colocado em votagao e fora
APROVADO por unanimidade. Neste instante, o senhor Presidente convocou os
senhores Vereadores para a 6a Sessao Extraordinéria a realizar-se no dia 26 de
dezembro de 2017 (data redefinida) e informou que o balancete da receita e
despesa, notas fiscais e respectivos empenhos relativo ao més de novembro de 2017
encontra-se na Tesouraria da Administragao a disposigao de todos. Nao havendo

mais oradores, também nao havendo mais nada a tratar, convocou os senhores
Vereadores para a proxima Sessao Ordinaria a realizar-se no dia 22 de janeiro de

2018, agradeceu a Deus pela protegao e orientagao que os deu, agradeceu aos
senhores Vereadores pela forma respeitosa como participaram e se conduziram nos

trabalhos, agradeceu ainda as pessoas que compareceram a Cémara e os honraram
com suas presengas, deu por encerrado os trabalhos, solicitando a secretaria que
lavrasse a presente Ata, que apos lida e aprovada vai assinada na forma abaixo e
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todo teor narrado e discutido encontra se arquivado em gravagoes.
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