Ata da décima primeira sessão ordinária, da quarta sessão legislativa, da décima terceira legislatura da
Câmara Municipal de João Ramalho, realizada em 02 de agosto de 2016, às vinte horas, no Plenário da
Câmara Municipal, sob a presidência da vereadora Patrícia Aparecida Pacifico. Presentes os demais edis:
Gutembergue Girasol Guimarães, Antonio Pereira de Lima, Adelmo Alves, José Aparecido Borges da
Silva, Fabiano da Silva Delganho, Valteir Gonçalves de Souza, Claudenice Timóteo da Silva e Vanderlei
Enz. A seguir, a Presidente solicita a leitura da ata da sessão anterior que após lida foi aprovada sem
restrições. O Material do Expediente constou dos seguintes documentos: Ofícios nº 165/16 e 166/16,
ambos do Chefe do Executivo; PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 26/ 2016 - “Revoga os artigos
que especifica da Lei Complementar n. 23, de 03.06.2015 e altera a redação que especifica da Lei
Complementar n. 19, de 16.10.2013. dando outras providências”; PROJETO DE LEI 586/2016 - “Dispõe
sobre inclusão de projeto ao PPA – Plano Plurianual do Município período 2014 a 2017 e LDO – Lei de
Diretrizes Orçamentárias exercício de 2016, Autoriza abertura de crédito especial no Orçamento Geral do
Município e da outras providencias”; e o PROJETO DE LEI 587/ 2016 - "Dispõe sobre abertura de
crédito adicional suplementar e da outras providências". Em seguida, a Presidente franqueia a palavra para
Tema Livre e não havendo nenhum edil que quisesse fazer uso da mesma, suspende a sessão para o
Intervalo Regimental, retornando à Ordem do Dia, com o Projeto de Lei Complementar nº 26/2016. Não
havendo nenhum edil que quisesse discutir o mesmo, foi submetido ao Plenário, sendo aprovado por
unanimidade.Em seguida, foi apresentado o Projeto de Lei nº 586/2016. Como nenhum edil quisesse
discutir a respeito, foi submetido ao Plenário e aprovado por unanimidade em primeira votação. Logo após,
foi apresentado o Projeto de Lei nº 587/2016. Como nenhum edil quisesse discutir o mesmo, foi
submetido ao Plenário e aprovado por unanimidade em primeira votação. A seguir, a Presidente franqueia
a palavra para Explicação Pessoal, fazendo uso da mesma o edil Adelmo Alves, comunicando que esta
semana será realizado recapeamento asfáltico de algumas ruas da Vila Santa Cruz. Não havendo mais nada
há tratar, após as formalidades regimentais, deu por encerrada a presente sessão, da qual foi lavrada esta
ata, que lida e achada conforme, vai assinada pelos membros da Mesa.
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