Ata da 5ª Sessão Extraordinária da 1ª Sessão Legislativa, da 16ª Legislatura, realizada
pela Câmara Municipal de Cascavel em 01 de agosto de 2017, com início às dezessete
horas e onze minutos sob a Presidência do Vereador GUGU BUENO, secretariada pelo
vereador OLAVO SANTOS e com a presença dos vereadores: Alécio Espínola,
Bocasanta, Cabral, Carlinhos Oliveira, Celso Dal Molin, Damasceno Junior, Fernando
Hallberg, Gugu Bueno, Jaime Vasatta, Josué de Souza, Mazutti, Mauro Seibert, Misael
Junior, Olavo Santos, Parra, Paulo Porto, Pedro Sampaio, Policial Madril, Romulo
Quintino, Serginho Ribeiro, Valdecir Alcântara – Presidente: Sob a proteção de Deus e
havendo número regimental, dou por aberta à sessão e solicito ao senhor secretário que
efetue a leitura da matéria de expediente recebida pela mesa. PEQUENO EXPEDIENTE –
Ato da presidência n° 70/2017. ORDEM DO DIA: - Presidente: Em segunda discussão o
Projeto de lei n° 47/2017 de autoria do vereador Pedro Sampaio que, institui o dia da
capoeira no município de Cascavel e dá outras providências. Em discussão. Em votação.
Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os vereadores contrários que se
manifestem. Projeto de Lei nº 47/2017 aprovado pela totalidade dos senhores vereadores.
Coloco em segunda discussão o Projeto de Lei nº 75/2017 de autoria do vereador Policial
Madril que altera dispositivos da Lei Municipal nº 6.716/2017. Em discussão. Em votação.
Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os vereadores contrários que se
manifestem. Projeto de Lei nº 75/2017 aprovado pela totalidade dos senhores vereadores.
Nada mais havendo a tratar nessa sessão extraordinária encerramos a presente sessão.
O presidente encerrou a presente sessão extraordinária às dezessete horas e dezoito
minutos. E nada mais havendo a tratar e a constar, foi transcrita por mim, Larissa Zarth, a
presente ata, que depois de lida e aprovada será devidamente assinada pelo Secretário e
pelo Presidente que dirigiu os trabalhos nesta Sessão da Câmara Municipal de Cascavel.
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