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ATA DA SEGUNDA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA NONA LEGISLATURA DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA - DIA 21 DE OUTUBRO DE 2019. 

PRESIDENTE: PAULO COSTA 
VICE-PRESIDENTE: DOUGLAS BADIANI 
SECRETARIO: ADILSON REGGIANI 

Ao vigésimo primeiro dia do mês outubro do ano de dois mil e dezenove, reuniu-se a 
Câmara Municipal de Marilândia, sob a presidência do Vereador Paulo Costa e presentes 
os vereadores Adilson Reggiani, Douglas Badiani, Ivaldo da Silva, Jocimar Rodrigues 
Santana, Paulo Costa, Renato Meneghini, Silvano José Dondoni e Suzi Ever Lorenzoni. O 
presidente, de acordo com a Resolução n? 61, solicitou o vereador Douglas Badiani para 
pronunciar a citação Bíblica: "Declarou-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida; quem 
crê em mim, ainda que morra, viverá; e todo aquele que vive, e crê em mim, jamais 
morrerá. Crês isto?" (JOÃO 11:25-26)". Em seguida, o Presidente solicitou ao Secretário 
Adilson Reggiani para que procedesse a chamada nominal dos Vereadores, estando 
presentes todos os vereadores e tendo em vista haver número legal de vereadores 
conforme exigência do artigo 170 do Regimento Interno. O Presidente declarou aberta a 
sessão que é composta apenas pela ordem do dia. Ordem do Dia: O Presidente colocou 
em única discussão e votação o Projeto de Lei n.: 032/2019 - de autoria do Chefe do 
Poder Executivo Municipal que "Dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), 
para o exercício financeiro de 2020, e dá outras providências", sendo esse aprovado por 
unanimidade. Na sequência, o Presidente suspendeu a sessão por cinco minutos para a 
confecção da ata desta sessão. Ao retornar, o Presidente solicitou ao Primeiro Secretário, 
Adilson Reggiani, para que procedesse a leitura da mesma. Após a leitura da ata da 
Segunda Sessão Extraordinária, esta fora colocada em única discussão e votação, sendo 
aprovada por unanimidade. O Presidente agradeceu a presença de todos e declarou 
encerrada a sessão. Do que, para constar, Adilson Reggiani, Primeiro Secretário da 
Mesa, lavr ata que seguirá assinada por todos os Vereadores presentes. 
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