LEGISLATURA 2017/2020
ATA DA 21ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
DATA: 21/12/2020

Ata da 21ª (vigésima primeira) reunião extraordinária da Câmara
Municipal de Caetanópolis, 16ª (décima sexta) Legislatura. Aos 21
(vinte e um) dias do mês de dezembro de 2020 (dois mil e vinte), às 17
(dezessete) horas, no Plenário Vereador Adelson Rocha, realizou-se a vigésima
primeira reunião extraordinária da Câmara Municipal que contou com a presença
dos seguintes Vereadores: Osmar Aparecido de Carvalho, Sirlane Marques de
Menezes Ferreira, Vagner Alves Simões, Breno Henrique da Silva Pires,
Claudinei Pereira da Silva, Fabrício de Lima Costa, João Procópio de Almeida
Filho, Raquel Esteves de Oliveira Sobrinha e Rosilene Aparecida Ribeiro
Catarino. Após a chamada, verificada a presença de toda a Edilidade, o senhor
Presidente fez a abertura da reunião, em nome de Deus e do povo de
Caetanópolis. PEQUENO EXPEDIENTE. A ata da reunião anterior foi lida.
Colocada em única discussão e votação, a ata foi aprovada por unanimidade.
Foram lidas as seguintes correspondências: ofício nº 165/2020, do Executivo
Municipal que encaminha Projeto de Lei; Projeto de Lei nº 24 que “Dispõe sobre
concessão de subvenção social em parcela única, à entidade no âmbito do
Município de Caetanópolis, na forma que menciona”; Requerimento nº 21 que
“Requer a 1ª e 2ª discussão e votação do Projeto de Lei nº 24, nos termos dos
Arts. 212, II e 213 do Regimento Interno da Câmara Municipal”. Dando
sequência, o senhor Presidente anunciou a ORDEM DO DIA. Foi colocado em
única discussão e votação, o Requerimento nº 021, sendo o mesmo aprovado
por unanimidade. Foi colocado em 1ª e 2ª discussão e votação, o Projeto de Lei
nº 24, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar,
o senhor Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a
reunião. Para constar, lavrou-se a presente ata, que após lida e discutida, se
aprovada, será pelos Vereadores presentes assinada. Plenário Vereador
Adelson Rocha, em 21 de dezembro de 2020.
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