
 
 
 
 
Ata da 10ª Sessão Extraordinária de 20 de Março de 2017. 

1º Período Legislativo Ordinário - 17ª Legislatura. 

Presidência: Newton Dias Bastos, Israel Francisco de Oliveira, Marcos 

Roberto Martins de Arruda e 

Secretaria: Rogério Jean da Silva e José Alexandre Pierroni Dias  

 
Vereadores Presentes: Alacir Raysel, Alfredo Fernandes Estrada, Etelvino 
Nogueira, Flávio Andrade de Brito, Israel Francisco de Oliveira, José Alexandre 
Pierroni Dias, José Luiz da Silva César, Julio Antonio Mariano, Marcos Augusto Issa 
Henriques de Araújo, Marcos Roberto Martins Arruda, Mauro Salvador Sgueglia de 
Góes, Newton Dias Bastos, Rafael Tanzi de Araújo e Rogério Jean da Silva.  
Vereadores Ausentes: Rafael Marreiro de Godoy. 

Início dos trabalhos às 21h44 min. 
Leitura de um trecho da Bíblia e de um artigo da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos pelo Vereador Marcos Roberto Martins Arruda. 

Ordem do Dia: 
1. Projeto de Lei nº 020-E, de 14/03/2017, de autoria do Poder Executivo, que 

“Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$115.023,14 
(cento e quinze mil, vinte e três reais e quarenta e um centavos)”. O Projeto foi 
aprovado por unanimidade em primeira discussão, votação nominal e maioria 
absoluta. 

2. Projeto de Lei nº 021-E, de 14/03/2017, de autoria do Poder Executivo, que 
“Dispõe sobre a abertura crédito adicional especial no valor de R$236.993,76 
(duzentos e trinta e seis mil, novecentos e noventa e três reais e setenta e seis 
centavos)”. O Projeto foi aprovado por unanimidade em primeira discussão, 
votação nominal e maioria absoluta. 

3. Projeto de Lei nº 022-E, de 14/03/2017, de autoria do Poder Executivo, que 
“Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de 
R$371.756,84 (trezentos e setenta e um mil, setecentos e cinquenta e seis reais e 
oitenta e quatro centavos) e dispõe sobre a abertura de crédito suplementar no 
valor de R$97.800,00 (noventa e sete mil e oitocentos reais) no orçamento 
vigente”. O Projeto foi aprovado por unanimidade em primeira discussão, votação 
nominal e maioria absoluta. 

4. Projeto de Lei nº 023-E, de 14/03/2017, de autoria do Poder Executivo, que 
“Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$146.838.18 
(cento e quarenta e seis mil, oitocentos e trinta e oito reais e dezoito centavos)”. 
O Projeto foi aprovado por unanimidade em primeira discussão, votação nominal 
e maioria absoluta. 

5. Projeto de Lei nº 024-E, de 14/03/2017, de autoria do Poder Executivo, que 
“Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no valor de 
R$1.587.329,04 (um milhão, quinhentos e oitenta e sete mil, trezentos e vinte e 
nove reais e quatro centavos) no orçamento vigente”. O Projeto foi aprovado por 
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unanimidade em primeira discussão, votação nominal e maioria absoluta. 

6. Projeto de Lei nº 025-E, de 14/03/2017, de autoria do Poder Executivo, que 
“Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de 
R$1.159.492,41 (um milhão, cento e cinquenta e nove mil, quatrocentos e 
noventa e dois reais e quarenta e um centavos) no orçamento vigente”. O Projeto 
foi aprovado por unanimidade em primeira discussão, votação nominal e maioria 
absoluta. 

Encerram-se os trabalhos às 21h59min. 
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