Ata nº 2214

Aos vinte e um dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, às 13:00 (treze)
horas, na Sala de Sessões da Câmara Municipal, reuniram–se em sessão Extraordinária
sob a presidência da vereadora Jovane Mantovani Dondel, os senhores vereadores: Carlos
Alberto Dall’Oglio, Maria Elena Prando Trevisan, Leonardo Antonelo, Fabiano
Miqueloto, Leocindo Miguel Bussacro, Nelso Dall’Orsoletta, Sergio Antônio Calegari e
Paulo Henrique Da Cas. Pedindo a proteção de Deus, a Presidente saúda todos os colegas
vereadores. Dando início a sessão, solicitou à secretária que fizesse a leitura da ata da
sessão anterior. Após a leitura a Presidente colocou a ata em discussão, em votação e não
havendo nada contra, foi aprovada por unanimidade dos votos. Na Ordem do Dia constou
um projeto de autoria do Executivo Municipal. Projeto de Lei nº 037 de 18 de dezembro
de 2020, que, “Autoriza abertura de crédito Especial/Suplementar no Orçamento Vigente
e dá outras providências”. E o Decreto Legislativo nº 002/2020 de 21 de dezembro de
2020, que. “Dispõe dobre a aprovação das contas anuais do Município de
Lacerdópolis/SC relativas ao exercício de 2019 - Processo @PCP 20/00150106”. Após
a leitura a presidente baixou as comissões competentes. Reiniciando a sessão a presidente
colocou o Projeto de Lei nº 037 de 18 de dezembro de 2020, que, “Autoriza abertura
de crédito Especial/Suplementar no Orçamento Vigente e dá outras providências”, e o
Decreto Legislativo nº 002/2020 de 21 de dezembro de 2020, que. “Dispõe dobre a
aprovação das contas anuais do Município de Lacerdópolis/SC relativas ao exercício de
2019 - Processo @PCP 20/00150106”, em discussão, e não havendo nada contra foram
colocados em votação sendo aprovados por unanimidade. Nada mais havendo a tratar a
Presidente mandou que se lavrasse a presente ata, que uma vez aprovada, vai pelos
presentes assinada.
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