Câmara Municipal de Descalvado
REGISTRO DE FREQÜÊNCIA DE VEREADORES
Resolução 01/93, de 16 de fevereiro de 1.993

2ª Sessão Ordinária
Data: 09 de fevereiro de 2018, sexta-feira,
com início previsto para as 09:00 horas
Nesta sessão ordinária todos os vereadores estiveram presentes.

Câmara Municipal de Descalvado
17ª LEGISLATURA - 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ATA DA 2ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DATA:- ................................................09 de fevereiro de 2018
PRESIDENTE :....................................Luis Guilherme Panone
1º SECRETÁRIO:-................................Diego Rodrigues da Silva
2º SECRETÁRIO:- ...............................Vagner Basto
VEREADORES PRESENTES: Adilson Gonçalves; Argeu Donizetti
Reschini; Carlos Cesar Paiva; Daniel Bertini; Luiz Carlos Vick
Francisco; Paulo Afonso Gabrielli Filho; Reinaldo Rodrigues da Cruz;
e Sebastião José Ricci.
ATA DA SESSÃO ANTERIOR: Aprovada por unanimidade de votos.
O Presidente convidou o Vereador Pastor Adilson Gonçalves para ler um
texto da Bíblia. Ato contínuo, deu prosseguimento aos trabalhos,
passando para o Pequeno Expediente.
PEQUENO EXPEDIENTE
PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO CONSIDERADOS DE
DELIBERAÇÃO: - 01/18, dispõe sobre abertura de crédito adicionais
especiais, no valor de R$ 153.736,94, para atender em especial a Divisão
de Fiscalização de Trânsito e Execução de Serviços Públicos. - 02/18,
dispõe sobre abertura de créditos adicionais especiais, no valor de R$
1.300.031,56, para devolução de saldo de recursos não aplicados em
2017 da Merenda Escolar, abertura de dotação para aplicação de saldos
de exercícios anteriores da SEMARH, aplicação de saldo de exercícios
anteriores da Saúde, reclassificação orçamentária em atendimento ao
sistema SIOPS e abertura de dotação orçamentária para aplicação de
saldo de exercícios anteriores QSE. - 04/18, autoriza o Poder Executivo
em proceder abertura de crédito adicional especial a dotação
orçamentária, no valor de R$ 345,19, para pagamento de serviços
prestados pela CLARO S/A em exercícios anteriores – Sistema Embratel
21. - 05/18, autoriza o Poder Executivo a outorgar, em caráter definitivo,
área de terras compromissada em concessão de direito de uso com fins
de doação à empresa “PRIME IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E
REPRESENTAÇÃO LTDA.”, na forma que especifica.- 06/18, dispõe
sobre abertura de créditos adicionais especiais a dotação orçamentária,

no valor de R$ 32.342,40, para aplicação de saldo de exercício verificado
em conta bancária do exercício anterior.
GRANDE EXPEDIENTE
Neste expediente, nenhum vereador usou da palavra.
ORDEM DO DIA
Na ordem do dia, nenhuma matéria foi votada. Assim, nada mais havendo
para ser tratado, o Senhor Presidente encerrou a presente sessão, da
qual, para constar, é lavrada a presente ata que, depois de lida e achada
conforme, vai devidamente assinada. Esta sessão encontra-se gravada,
na íntegra, em registro áudiovisual, conforme Resolução 06/98, de 09 de
setembro de 1.998.

Luis Guilherme Panone
Presidente
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