Câmara Municipal
da Estância Turística de Bananal
ESTADO DE SÃO PAULO

10ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
ATA DA 10ƒ SESS„O EXTRAORDIN…RIA REALIZADA EM 16 DE MAIO DE 2014. Aos
dezesseis dias de maio de 2014 (16/05/2014), na Sala Nobre da C†mara Municipal de
Bananal, situada ‡ Rua Manoel de Aguiar, n€. 51, nesta cidade de Bananal, Estado de
S‚o Paulo, realizou-se a Décima Sessão Extraordinária do biênio 2013-2014, sob a
Presidˆncia do Vereador Jos‰ Eduardo Costa Gomes de Oliveira. Presentes os
Vereadores (as): Robson do Amaral Rodrigues, Luiz Cosme Martins de Souza, Osvaldo
Ferreira, Luiz Mauricio Coutinho, Maria Aparecida Souza da Costa (2€ Secretario), Šrika
Tereza Coitinho Affonso (1€ Secret‹rio) e …lvaro Luiz Nogueira Ramos. Ausente a
vereadora LŒcia Helena Nader Gon•alves. ApŽs a chamada, havendo nŒmero regimental,
o Senhor Presidente, em nome de Deus declarou aberta a sess‚o. N‚o houve expediente
e nem explica••es pessoais, passando direto para a ordem do dia, na qual constou:
Projeto de Lei n€ 08, de 25 de abril de 2014 – Disp•e sobre a abertura de Cr‰dito
Adicional Especial no or•amento vigente e d‹ outras providˆncias; Projeto de Lei n€ 09,
de 30 de abril de 2014 – Disp•e sobre a abertura de Cr‰dito Adicional Especial no
or•amento vigente e d‹ outras providˆncias; Projeto de Lei n€ 10, de 30 de abril de 2014 –
Disp•e sobre a abertura de Cr‰dito Adicional Especial no or•amento vigente e d‹ outras
providˆncias; Projeto de Lei n€ 11 de 05 de maio de 2014 – Disp•e sobre a abertura de
Cr‰dito Adicional Especial no or•amento vigente e d‹ outras providˆncias; Projeto de Lei
n€ 12, de 12 de maio de 2014 – Disp•e sobre a revis‚o geral anual dos subs•dios dos
vereadores da C†mara Municipal de Bananal e d‹ outras providˆncias; Projeto de Lei n€
13, de 12 de maio de 2014 – Disp•e sobre a revis‚o geral anual da remunera•‚o dos
servidores pŒblicos da C†mara Municipal de Bananal e d‹ outras providˆncias; Projeto de
Lei n€ 14 de 12 de maio de 2014 – Disp•e sobre a abertura de Cr‰dito Adicional Especial
no or•amento vigente e d‹ outras providˆncias. Colocados em discuss‚o os Projetos de
Lei que disp•e sobre a abertura de cr‰dito adicional especial no or•amento vigente
(Projetos de Lei n€ 08, 09, 10, 11 e 14), nenhum vereador fez uso da palavra. Colocados
em vota•‚o os Projetos de Lei que disp•e sobre a abertura de cr‰dito adicional especial
no or•amento vigente (Projetos de Lei n€ 08, 09, 10, 11 e 14), foram os mesmos
aprovados por unanimidade. Colocado em discuss‚o o Projeto de Lei n€ 12, de 12 de
maio de 2014 – Disp•e sobre a revis‚o geral anual dos subs•dios dos vereadores da
C†mara Municipal de Bananal e d‹ outras providˆncias, nenhum vereador fez uso da
palavra. Colocado em vota•‚o o Projeto de Lei n€ 12, de 12 de maio de 2014 – Disp•e
sobre a revis‚o geral anual dos subs•dios dos vereadores da C†mara Municipal de
Bananal e d‹ outras providˆncias, foi o mesmo aprovado por unanimidade. Colocado em
discuss‚o o Projeto de Lei n€ 13, de 12 de maio de 2014 – Disp•e sobre a revis‚o geral
anual da remunera•‚o dos servidores pŒblicos da C†mara Municipal de Bananal e d‹
outras providˆncias, nenhum vereador fez uso da palavra. Colocado em vota•‚o o Projeto
de Lei n€ 13, de 12 de maio de 2014 – Disp•e sobre a revis‚o geral anual da
remunera•‚o dos servidores pŒblicos da C†mara Municipal de Bananal e d‹ outras
providencias, foi o mesmo aprovado por unanimidade. N‚o havendo mais nada a tratar, o
Presidente encerrou a Sess‚o Extraordin‹ria. E, para constar, eu, Vereadora Šrika Tereza
Coitinho Affonso, 1€ Secret‹rio, mandei lavrar a presente ATA, que aprovada, ser‹
assinada pela Mesa Diretora. Bananal, 16 de maio de 2014.
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