CÂMARA MUNICIPAL DE PORECATU - PARANÁ
ATA DA QUINTA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE PORECATU, ESTADO DO
PARANÁ.
DATA: 19 DE MARÇO DE 2015, ÀS 13:50 HORAS
ATA da quinta sessão extraordinária da Câmara Municipal de Porecatu, Estado do Paraná.
Aos dezenove dias do mês de março do ano de dois mil e quinze, reuniu-se a Câmara
Municipal de Porecatu, Estado do Paraná, com a presença dos seguintes vereadores: FÁBIO
HENRIQUE DA SILVA, MARCELO COELHO DA SILVA, OTACÍLIO PEREIRA
JUNIOR, RENAN SANTOS PONTES, RODRIGO DOS SANTOS JABUR e WILSON
JOSÉ AZINARI JÚNIOR. Abertos os trabalhos pelo Senhor Presidente, e, após verificar-se
haver quorum para a realização da presente sessão, declarou aberto o Período de
EXPEDIENTE: REQUERIMENTO da Comissão de Redação, solicitando dispensa de
remessa à mesma do Projeto de Lei nº 14/2015, por apresentar redação compatível. Franca a
palavra e ninguém fazendo uso da mesma e não havendo mais matéria para o presente
Período, foi o mesmo encerrado e aberto o de ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI nº
14/2015, de autoria do Executivo Municipal. Franca a palavra, e, ninguém fazendo uso da
mesma, foi o Projeto de Lei nº 14/2015, submetido à segunda votação, sendo aprovado por
unanimidade de votos, globalmente. REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE REDAÇÃO,
solicitando a dispensa de remessa à mesma do Projeto de Lei nº 15/2015, de autoria do
Executivo Municipal, por apresentar redação compatível. Franca a palavra, e, ninguém
fazendo uso da mesma, foi o Requerimento de Dispensa submetido à única votação, sendo
aprovado por unanimidade de votos. Não havendo mais nada a se tratar foi encerrada a sessão,
da qual lavrei esta ata que, lida e achada conforme, será devidamente aprovada e assinada. Do
que, para constar, eu, Waldenir Antonio de Oliveira Junior, ________, agente legislativo, a
datilografei e a subscrevi. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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