
州南0Ⅲ軸
EM 16 DE NOVたMBRO DE 2021

- VOTACÅo UNICA -

ATA DA SESSÅo EXTRAORDINÅRIA

DO DIA O8 DE NOVEMBRO DE 2021

DA CÅMARA MUNICiPAしDE PORTO

ESPERiDlÅo…

Aos oito dias de novembro de dois mil e vinte e um, aS Oito horas, OS Vereadores

reuniram-Se eXtraOrdinariamente, SOb a Presid合ncia do Vereador Aguinaldo Mou「a da

Siiva que′ invocando a prote弟o de Deus e em nome da Liberdade e da Democracia,

declarou abe「ta a Sess菖0・ Dando infcio aos trabalhos′ depois de verificado o qu6rum

regimental, autOrizou a mim,賞sama「a Eva da Maia Ramos, Primeira Secretdria e ao

Vereador Oseias Ferreira, Segundo Secret轟o, Pa「a PrOCedimento das leituras constantes

do Pequeno Expediente: Leitura da ata da Sess菖o anterior, leitura dispensada a

requerimento do Vereador Ricardo e aprovacao dos demais, foi coIocada em discussfo

血ica e n着O havendo manifestac§o′ fo=ancada em dnica vota時o′ Sendo aprovada por

unanimidade dos presentes・ Em seguida p「ocedeu com a Leitu「a da Convocacfo n9.

09/2021; leitura do offoio n9. 255/2021/GPPE, do Poder Executivo; Leitura do

Reque「imento 14/2021, de autoria dos Vereado「es. Nada mais havendo a tratar no

Pequeno Expediente′ PaSSOu-Se aO Grande Expediente. Dispositivo suspendido. Passou-

Se a Ordem do Dia: O requerimento ng. 14/2021, dos Vereado「es, SOIicitando u「g台ncia e

que seja feita apenas uma vota辞o do Projeto de Lei ng. 21/2021, fb=ancado em votacfo

血ica, Sendo aprovado por todos. O Projeto deしei ng・ 21/2021 do Poder Executivo, que

disp6es sobre autorizacao para abertura de Credito Adicionai at6 o valor de R;

790・550,00, COm requerimento de urgencla aPrOVado em plen5rio e pareceres favoriveis

das comiss5es′ fo=ancado em discuss引o e votac約両ca′ Sendo aprovado por

unanimidade dos presentes. Nada mais havendo a tratar e em nome de Deus, da

Democracia e daしibe「dade, O Presidente Aguinaldo Moura da SiIva encerrou a Sessao

Extraordin〔紬a, agradecendo a presenca de todos. Eu, Vereadora lsamara Eva da Maia

Ramos,看avrei esta ata em igual teor ao que foi sucedido e que ap6s lida e achada

COnforme, Se aPrOVada, Se「a aSSinada por mim, Pelo Presidente e demais vereadores:
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