ATA DA NONA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO OITAVO PERÍODO LEGISLATIVO DA DÉCIMA
TERCEIRA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS.

Aos vinte um dia do mês de julho de dois mil e vinte, às dezessete horas, reuniu-se
extraordinariamente à Câmara Municipal de Vereadores de Governador Celso Ramos,
através de vídeo conferência, em virtude da situação provocada pela pandemia do
novo corona vírus (convid-19). Sob a presidência do vereador Nedison Nildo
Martins, para tratar de assuntos diversos de interesse do Município, com a presença
dos seguintes vereadores: Aldir Dourival Rosa, Adilson Costa, Josué Ocker da Silva,
Nedison Nildo Martins, Paulo Roberto dos Santos, Caroline Batistoti, Marcos Henrique
da Silva, Natanael Pedro de Souza e Cesário Rodrigo Pereira. Verificada a presença
de quórum regimental e invocando a proteção de Deus, o presidente declara aberta a
presente sessão extraordinária, e na sequência o presidente Nedison coloca a ata
da oitava sessão extraordinária em discussão, e após em votação, sendo aprovada
por todos os vereadores presentes. Na continuidade dos trabalhos, passou-se para
a Ordem do Dia, e o presidente Nedison comunicou que o projeto de lei do
legislativo n° 01/2020, que declara de utilidade pública à Associação Recreativa,
Cultural e Esportiva Caieira, recebeu parecer favorável nas comissões, e na
sequência o presidente colocou o projeto em discussão, e após colocou o projeto em
votação, sendo aprovado em segunda votação por todos os vereadores presentes.
Em ato continuo, o presidente Nedison comunicou que o projeto de lei ordinária
30/2020, que autoriza abertura de crédito adicional suplementar na lei orçamentária
anual de 2020, recebeu parecer
favoráveis nas comissões, e na sequência o
presidente colocou o projeto em discussão, e após colocou o projeto em votação,
sendo aprovado em primeira e segunda votação por todos os vereadores presentes.
E como não havia mais nada a tratar na presente sessão, o presidente Nedison
declarou encerrada a presente sessão.

Sala das Sessões, 21 de julho de 2020.

NEDISON NILDO MARTINS
PRESIDENTE
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