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Ata ne. O7 /2O22
Sessão Ordinária

Aos quatorze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, às nove
horas, na Sala das Sessões da Câmara Municipal de Nova Laranjeiras, Estado do
Paraná, o Presidente da Câmara, senhor Dirceu Fernandes dos Santos, solicita
ao Primeiro Secretário, senhor Gabriel Petró Martello, que realize a chamada
nominal dos vereadores constatando-se a presença dos seguintes: Adão
Krekanh Paulista, Arcindo Ferreira Valcarenghi, Dirceu Fernandes dos Santos,
Gabriel Petró Martello, Ioão Maria Machado, Josnei Chimiloski, Michele de
Cássia Rossa Babinski, Pércio Paulo Provin e Sebastião Kaeira Tavares. E
havendo número legal de vereadores, declarou-se aberta a presente Sessão
Ordinária. Logo após foi lida a Ata ne.06/2022, esta aprovada por unanimidade
do plenário. Nada mais havendo de pequeno expediente, e não havendo
matérias para distribuir, passamos as matérias da Ordem do Dia, sendo
apreciado o Projeto de Lei ne.03/2022, súmula: Altera as Leis Municipais ne.
9L1/20L3 e L164/2017 e dá outras providências, de autoria do Poder
Executivo, sendo discutido, votado e aprovado por unanimidade do plenário.
Em seguida foi apreciado o Projeto de Lei nq. 04/2022, de autoria do Poder
Executivo, que contém a súmula: Autoriza o Poder Executivo Municipal a
extinguir Direito Real de Uso, sendo solicitado vistas ao proieto pelo vereador
Arcindo Ferreira Valcarenghi, o qual foi deferido pelo presidente, concedendo o
prazo de sete dias para que o mesmo sane suas dúvidas em relação ao proieto.
Logo após, foi apreciado o Projeto de Lei nq. 05 /2022, de autoria do Poder
Executivo, que contém a súmula: Revoga a Lei Municipal ne. L298, de 22 de
março de 2021, sendo discutido e votado e aprovado por unanimidade do
plenário. Nada mais havendo para discutlr e votar em primeiro turno, e não
havendo projeto para discutir e votar em segundo turnos, o presidente encerra
a presente sessão e marca próxima sessão ordinária para o dia ünte e um de
março de dois mi} e vinte e dois, as nove horas na Sala das Sessões. Eu, Maicon
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Michele de Cássia Rossa Babinski
Vereadora

Josnei
Vereador2q. Secretário

Pógina ô1de A2 Atu ne.07/2022

por mim lavrada e encaminho para aprovação e

o Rrekaíh Pau lisra Cabrieffi(ÇSrre\lo
Vice-Presidente tlí$áétario
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