
 

 

Ata nº 12, da Reunião Extraordinária em 28 de outubro de 2021  

 
 Sob a Presidência do Vereador Cloves Pereira da Silva, a Câmara de 
Vereadores reuniu-se em (28) vinte e oito de outubro de dois mil e vinte e um, 
às 15h00min (quinze horas). Realizada a chamada constatou-se a ausência 
do vereador Adnan Alli Ahmad. O Presidente iniciou a Sessão Extraordinária 
na forma regimental e convidou a servidora Samantha para realizar a leitura 
do texto bíblico. EXPEDIENTE: Leitura da Mensagem do Projeto de Lei nº 43, 
do Executivo, que Dispõe sobre a autorização ao Poder Executivo Municipal 
para celebrar termo de uso de maquinário do município para realizar serviços 
de terraplanagem e cascalhamento na estrada de acesso à Pousada Clarão 
da Lua - de propriedade da Senhora Elaine Glauce Lara Picada e dá outras 
providências. ORDEM DO DIA: Discussão e Votação do Projeto de Lei nº 
32/2021 de autoria do Executivo, que “Autorização ao Poder Executivo 
Municipal para celebrar termo de uso de maquinários do município, bem como 
operadores de máquinas para realizar infraestrutura do pátio do Restaurante e 
Lava Jato 364- de propriedade da senhora Marlei Casanova Albuquerque. O 
Projeto de Lei Nº 32/2021 foi aprovado por unanimidade dos vereadores 
presentes. Discussão e Votação do Projeto de Lei nº 37/2021 de autoria do 
Executivo que Dispõe sobre a autorização ao Poder Executivo municipal para 
celebrar termo de uso de maquinários do município, para realizar serviços de 
terraplanagem e encascalhamento no sitio Flor do Cerrado - de propriedade 
da senhora Quele Alexa Miranda e dá outras providências. O Projeto de Lei 
Nº 37/2021 foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 
Discussão e Votação do Projeto de Lei nº 38/2021 de autoria do Executivo, 
que Dispõe sobre a autorização ao Poder Executivo municipal para celebrar 
termo de uso de maquinários do município, para realizar serviços de 
terraplanagem e retirada de terra no Sitio do Recanto - de propriedade do 
senhor Wellinton Dourado e dá outras providências. O Projeto de Lei Nº 
38/2021 foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Discussão 
e Votação do Projeto de Lei nº 43/2021 de autoria do Executivo que Dispõe 
sobre a autorização ao Poder Executivo Municipal para celebrar termo de uso 
de maquinário do município para realizar serviços de terraplanagem e 
cascalhamento na estrada de acesso à Pousada Clarão da Lua - de 
propriedade da Senhora Elaine Glauce Lara Picada e dá outras providências. 
O Projeto de Lei Nº 43/2021 foi 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 



Assunção, 1º Secretário, lavrei a presente Ata, que após lida, e votada, será 
assinada por mim, pelo Presidente e demais Vereadores. 

1- ADNAN ALLI AHMAD_________________________________________  

2- CHARLES FERNANDO JORGE DE SOUZA_______________________ 

3- CLEITON GODOI BRASILEIRO_________________________________ 

4- CLOVES PEREIRA DA SILVA__________________________________ 

5- IVANEIS TAMANHO LOPES DE ASSUNÇÃO______________________ 

6- JOSÉ LUIZ RIBEIRO GALINDO_________________________________   

7- JESUALDO MORAIS DA SILVA_________________________________ 

8- JOZIAS MELO DE ALMEIDA ___________________________________ 

9- LEÔNIDAS DE LIMA LEITÃO___________________________________ 

10- SIMONE FREIRE ARAÚJO RODRIGUES________________________ 

11- ZILMAR BARBOSA MEDEIROS _______________________________ 


