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           Ata  da   4ª  Sessão Extraordinária   da   Câmara  Municipal  de   Ribeirão Corrente,   

realizada em 03/04/2014. 

 

           Aos três dias do mês de abril, do ano dois mil e quatorze, às dezenove horas, nesta 

cidade de Ribeirão Corrente, Estado de São Paulo, na sede da Câmara Municipal, realizou-se a 

presente Sessão, presidida pela Sra. Lourinete Eurydice Costa Lôbo Montanher, e secretariada 

pelo Sr. Devair Carlos de Souza, estando presentes conforme o Livro de Chamada os seguintes 

vereadores: 1. Devair Carlos de Souza; 2. Eduardo Stefani; 3. Elias Delcídio; 4. Fernando 

Antônio Bertanha; 5. Lourinete Eurydice Costa Lobo Montanher; 6. Marcos Antônio da Costa; 

7. Mauro Aparecido Gonçalves; 8. Rildo da Silva Sousa. O Vereador Antônio Rodrigues Filho 

não esteve presente. A Sra. Presidente declarou aberta a Sessão sob a proteção de Deus. Em 

sequência, solicitou à secretária que apresentasse a Ordem do Dia, que constou de: 1. Projeto 

de Lei nº 010, de 31/03/2014, de autoria do Executivo, que dispõe sobre inclusão de Programa 

nas Leis Municipais do Plano Plurianual e das Diretrizes Orçamentárias e abertura de crédito 

adicional especial e dá outras providências (R$90.000,00 – aquisição de mobiliários para escola 

do ensino fundamental), que após discussão, foi votado, sendo aprovado por unanimidade; 2. 

Projeto de Lei nº 011, de 31/03/2014, de autoria do Executivo, que dispõe sobre inclusão de 

Programa nas Leis Municipais do Plano Plurianual e das Diretrizes Orçamentárias e abertura de 

crédito adicional especial e dá outras providências (R$230.000,00 – execução de obras de 

reforma/ampliação de unidades básicas de sáude), que após discussão, foi votado, sendo 

aprovado por unanimidade; 3. Projeto de Lei nº 012, de 31/03/2014, de autoria do Executivo, 

que dispõe sobre inclusão de Programa nas Leis Municipais do Plano Plurianual e das 

Diretrizes Orçamentárias e abertura de crédito adicional especial e dá outras providências 

(R$100.000,00 – execução de galerias pluviais em trechos pertencentes ao conjunto 

habitacional Orestes Polo), que após discussão, foi votado, sendo aprovado por unanimidade; 4. 

Projeto de Lei nº 013, de 31/03/2014, de autoria do Executivo, que dispõe sobre inclusão de 

Programa nas Leis Municipais do Plano Plurianual e das Diretrizes Orçamentárias e abertura de 

crédito adicional especial e dá outras providências (R$170.000,00 – execução das obras de 

reforma de praça e de um centro comunitário pertencentes ao conjunto habitacional Orestes 

Polo), que após discussão, foi votado, sendo aprovado por unanimidade; 5. Projeto de Lei nº 

014, de 31/03/2014, de autoria do Executivo, que dispõe sobre inclusão de Programa nas Leis 

Municipais do Plano Plurianual e das Diretrizes Orçamentárias e abertura de crédito adicional 

especial e dá outras providências (R$900.000,00 – execução de implantação de pavimentos 

asfálticos em diversas ruas do município), que após discussão, foi votado, sendo aprovado por 

unanimidade.  Como nada mais havia a se tratar, a Sra. Presidente declarou encerrada a Sessão. 

Eu, Devair Carlos de Souza, 1º Secretário, lavrei a presente Ata, que após ser lida, vai assinada 

por quem de direito. 

 
 

LOURINETE EURYDICE C. L. MONTANHER                   DEVAIR CARLOS DE SOUZA 
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