
 

 

Ata nº 02, da Reunião Extraordinária em 21 de julho de 2022  

 
 Sob a Presidência do Vereador Cloves Pereira da Silva, a 
Câmara de Vereadores reuniu-se em (21) vinte e um de julho de 
dois mil e vinte e dois, às 15h00min (quinze horas). Realizada a 
chamada constatou-se a ausência dos vereadores Charles 
Fernando Jorge de Souza, Ivaneis Tamanho Lopes de Assunção, 
Jozias Melo de Almeida e Leônidas de Lima Leitão. O Presidente 
iniciou a Sessão Extraordinária na forma regimental e convidou o 
vereador Cleiton Godoi Brasileiro para fazer leitura do texto bíblico. 
ORDEM DO DIA: Discussão e Votação do Projeto de Lei Nº 
37/2022, do Poder Executivo, que “dispõe sobre a alteração da lei 
nº 1558 de 2013 a qual dispõe sobre a doação de área, no Distrito 
Industrial, para a Empresa Santiago Indústria e Comércio de 
Argamassa LTDA, para complementação da doação de área já 
efetuada, bem como a doação de área localizada no Distrito 
Industrial à Empresa Telhas do Vale e dá outras providências”. 
Sendo o Projeto aprovado por unanimidade dos vereadores 
presentes. Discussão e Votação do Projeto de Lei Nº 38/2022, do 
Poder Executivo, que “Dispõe sobre a autorização para a abertura 
de créditos adicionais por excesso de arrecadação ao Orçamento 
Geral do Município para o exercício de 2022 e dá outras 
providências”. O Projeto foi pedido vista pelo Vereador Presidente 
Cloves Pereira da Silva, sendo aprovado o pedido de vista pelos 
vereadores presentes. Discussão e Votação do Projeto de Lei Nº 
39/2022, do Poder Executivo, que “Dispõe sobre a autorização para 
a Empresa Conquista Nutrição Animal contrair hipoteca ou dar 
garantia a instituições financeiras o imóvel doado pelo Município, 
nos termos do artigo 6º da Lei 2069 de 2022, e dá outras 
providências”. Sendo o Projeto aprovado por unanimidade dos 
vereadores presentes. Discussão e Votação do Projeto de Lei Nº 
40/2022, do Poder Executivo, que “autoriza o Poder Executivo 
Municipal a adquirir e doar óculos de grau a pessoas de baixa 
renda, e dá outras providências”. Sendo o Projeto aprovado por 



unanimidade dos vereadores presentes. Discussão e Votação do 
Projeto de Lei Nº 41/2022, do Poder Executivo, que “dispõe sobre a 
autorização ao Poder Executivo Municipal para celebrar termo de 
uso de maquinários do Município, para realizar patrolamento e 
cascalhamento na estrada principal e ramais no km 278 – Zona 
Rural – Empresa Salame Casanova e dá outras providências”. 
Sendo o Projeto aprovado por unanimidade dos vereadores 
presentes. Discussão e Votação do Projeto de Lei Nº 42/2022, do 
Poder Executivo, que “dispõe sobre a autorização ao Poder 
Executivo Municipal para celebrar termo de uso de maquinários do 
Município, para realizar patrolamento e cascalhamento no 
Restaurante Casa de Pedra – de propriedade do senhor Valdineis 
Aparecido Pereira e dá outras providências”. Sendo o Projeto 
aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Os 
pronunciamentos dos senhores vereadores estarão gravados no 
arquivo digital desta Câmara Municipal. Não havendo nada mais a 
tratar, o Presidente encerrou a Sessão Extraordinária. Eu, Ivaneis 
Tamanho Lopes de Assunção, 1º Secretário, lavrei a presente Ata, 
que após lida, e votada, será assinada por mim, pelo Presidente e 
demais Vereadores. 
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