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   03.ª SESSÃO  

2ª Sessão Extraordinária  
 

 
           Ata n.º 03/2017 – Aos nove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e 

dezessete (09/01/2017), as dezenove horas (19:00), reuniram-se os Vereadores na 

Câmara Municipal de Lidianópolis, Estado do Paraná, em sua Terceira Sessão e Segunda 

Sessão Extraordinária. Com a presença de nove Vereadores. Sob a Presidência do 

Vereador Dorival Caetani, iniciou-se a presente Sessão. Na ORDEM DO DIA, foi 

apresentada a seguinte matéria para discussão: PROJETO DE LEI  Nº 763/2017 - Autoria: 

Poder Executivo. SUMULA: Autoriza o Executivo Municipal a efetuar abertura de Crédito 

Adicional Especial no orçamento do município de Lidianópolis para o exercício de 2017 e 

da outras providencias -  foi encaminhado para as comissões de Finanças e Orçamentos, 

Legislação, Justiça e Redação Final, Educação, Saúde e Assistência Social.  Presidente 

DORIVAL CAETANI, explanou a todos que tal recurso foi disponibilizado através do 

deputado Sergio de Souza no ano de 2016, recurso esse que será utilizado para compra 

de um ônibus 0KM para estar atendendo as necessidades do município. Na continuidade, 

consultou o plenário para suspender a sessão por quinze minutos para analise e parecer 

na matéria devido ao Regime de Urgência. Reaberta a sessão, passou-se para discussão 

do PROJETO DE LEI  Nº 763/2017 – que foi colocado em primeira discussão e votação e 

aprovado por unanimidade. Presidente DORIVVAL CAETANI, convocou a todos para 

sessão extraordinária dia 11/01/2017 as 19:00 horas, para segunda discussão e 

aprovação do referido projeto de lei.  E, nada mais havendo, encerrou-se a presente 

Sessão, cuja ata foi gravada e transcrevida por mim, Claudiomiro Domingos Honorato, 

Assessor Administrativo e será afixada em Edital para analise e aprovação, assinada pelo 

Presidente, 1º Secretário e os demais vereadores. 
 
 
 
 
 
 

                        Dorival Caetani                                        Odair Jose Bovo 

                    Presidente                                                  1º Secretario 


