
Ata nº 06, da Reunião Extraordinária de 02 de agosto de 2018. 

 

 

 Sob a Presidência do Vereador Cloves Pereira da Silva, a 

Câmara de Vereadores reuniu-se em (02) dois de agosto de dois 

mil e dezoito, às 14h00min(catorze horas). Realizada a chamada 

dos vereadores, constatou-se a ausência dos vereadores: Leomar 

Rodrigues de Souza e Charles Fernando Jorge de Souza. O 

Presidente iniciou a Sessão Extraordinária na forma regimental e 

convidou o Vereador Sidney de Souza Soares para fazer a leitura 

do texto bíblico. EXPEDIENTE: Leitura da Ata nº 05/2018. O 

vereador Sérgio Lúcio da Silva pediu a dispensa da leitura da Ata e 

o pedido foi colocado em votação, sendo aprovado pelos 

vereadores. A Ata nº 05/2018, foi colocada em votação e aprovada 

por unanimidade dos vereadores. Discussão e votação dos 

Requerimentos: Nº 26/2018, de autoria do Vereador Rodrigo 

Francisco, de afastamento do cargo para tratar de assuntos de 

interesse particular, pelo prazo de sessenta dias, a partir do dia 03 

de agosto, podendo reassumir o exercício do mandato antes do 

término da licença. O Requerimento Nº 26/2018, de autoria do 

Vereador Rodrigo Francisco, foi aprovado por unanimidade dos 

vereadores presentes. E Nº 02/2018, de autoria do Vereador 

Leomar Rodrigues de Souza, de afastamento do cargo para tratar 

de assuntos de interesse particular, pelo prazo de trinta dias, a 

partir do dia 03 de agosto, podendo reassumir o exercício do 

mandato antes do término da licença. O Requerimento Nº 02/2018, 

de autoria do Vereador Leomar Rodrigues de Souza, foi aprovado 

por unanimidade dos vereadores presentes. ORDEM DO DIA: 

Discussão e votação do Projeto de Lei Nº 36/2018, do Executivo, 

que: “Dispõe sobre a autorização ao Poder Executivo Municipal 

para celebrar Termo de Uso de Maquinários do Município, bem 

como, operadores de máquinas para realizar infraestrutura no 

Comércio Lava Jato 364, de propriedade do Senhor Sebastião 

Adelir Albuquerque e dá outras providências”. Foi solicitada a 

retirada do projeto de Lei Nº 36/2018, do Executivo, pelo vereador 

Vanderlei Silva de Oliveira e, sendo assim, o pedido aprovado pelos 

vereadores. 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, Tiago Pereira dos Santos, 1º Secretário, lavrei a presente Ata, 

que após lida, e votada, será assinada por mim, pelo Presidente e 

demais Vereadores. 


