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Atane,lO/2022
Sessão Extraordinária

Aos vinte e oito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois às dez homs, nâ Sala des Sessôes da

Câmara Municipâl de Nova Lârânjeirâs, Esiado do Parâná, soh a Presidência do vereador Dirceu Fernendes dos

Sântos, rêunirâm-sê os senhores vereadores parâ â rêâlizâção dâ presente Sessão Extrâôrdináriâ. Em seguida, o

primeiro secretario, senhor Gabriêl Petró Marlello, realizou a chamada nominal dos vereâdores, constâtando'

se a presença dos seguintês: Adáo Krekanh Paulista, Arcindo Ferreirâ Valcarenghi, Dirceu Fernandes dos

Santos, Gabriel PeEó Martêllo,loão Maria Ma€hado, Josnei Chimiloski, Michele de Cássia Rossa Babin§ki, Pércio

Paulo Provin e Sebastião Kâeira Tavarês. E havendo número lêgal dê vereadores, declarou-se aberlâ a presente

Sessão Extraordinária, sendo apreciado em se$ndo turno o Projeto dê Lei na.0712022, de autoria do Poder

Executivo, com a súmulaj Aütoriza o Poder Execütivo Municipal a subsidiar com materiâis de consumo e

serviÇos para as festividades do Diâ do Índio, sendo discutido, votado e aprovado por unanimidâde do plenário,

determinando o presidente que se lâÇa a Lei. Logo após foi apreciado o PÍojeto àe Lei ff. 09 /2022, de autoria
do Poder Executivo, com a súmular Auioriza o Poder Executivo Municipal a eíetuar Abertura de Crédito

Adicional Especial no orçamento do município de Nova Larânieiras, parâ o exercício de 2022, sendo discutido,

votado e aprovado por unanimidâde do plenário, determinando o presidente que se faça a Lei. Nada mais

havendo pâra discutir e vorar em segundo tu.no o presidente ence.ra a presente sessão e marca a próxima

Sessão ordináriâ pâra o dia quatro de abtii de dois mil e vinte e dois, as nove horas na Sala das Sessões dâ

Câmarâ Maicon Provin, assino a presente ata, por mim lavrâda e encaminho pa.a aprovâção e
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