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ATA fí.-V PRIMEIRA SESSÃO KXTRAORP1NAR1A DA CÂMARA
MIM( IPA1, DE CABR ÁLIA PAULISTA, 17a LEGISLATURA
EXERCÍCIO 2018,REALIZADA EM 16 DE JANEIRO DE 2018.

Aos dezesseis dias do mês de janeiro de dois mil c dezoito, na Sala das
Sessões da Câmara Municipal de Cabralia Paulista, Estado de São Paulo,
realizou-se a presente Sessão, tendo composta a Mesa Sr. João Martins
Junior, que presidiu e dirigiu os trabalhos, Antonio Marcos dos Santos,
Adeir Sanquelli. rcspcctivamente primeiro e segundo secretários e, em
Plenário na forma regimental presentes: Maria Aparecida Zanon Casaca,
Sí lvia Regina Ventura Barbosa, Tiago Rodrigo da Silva, Vaideci Rosa de
Lima, Wilian Wagner de Oliveira; tendo faltado a vereadora Joana Darc
Sanqueti dos Santos; com quorum legal, os trabalhos tiveram início com a
discussão e votação da Ata da Sessão anterior, ficando a mesma aprovada
por unanimidade de votos dos senhores vereadores presentes; por se tratar
de Sessão Extraordinária passou-se à Ordem do Dia: Pauta, lida não
houve contestação; '‘Em Discussão e Votação Única”: Projeto de Lei Nú

013/2018 “Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e dá
outras providências” (valor: R$.30.000,00-trínta mil reais), Projeto de Lei
N° 014/2018 “Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e dá
outras providências”{ valor: R$.9.600,O0-novc mil e seiscentos reais),
Projeto de Lei N° 015/2018 “Abre no orçamento crédito adicional especial
e dá outras providências” (valor: R$.190,640,00-cento, noventa mil,
seiscentos e quarenta reais); após as discussões, as matérias constantes da
Pauta foram aprovadas por unanimidade de votos dos senhores vereadores
presentes; nada mais, o senhor Presidente agradeceu a todos, anunciou a
próxima Sessão Ordinária para o dia 06 (zero seis) de fevereiro de 2018
(dois mil e dezoito) e, em seguida declarou encerrado os trabalhos.
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