
 

ATA Nº 737 DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, DA 8ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 29 DE JULHO 

DE 2021. Aos vinte e nove dias do mês de julho de dois mil e vinte e um, às treze horas, o Presidente 

Adriano deu início a sessão extraordinária, saudando a todos os presentes, e internautas da página do 

facebook da câmara, destacando a ausência dos Vereadores Marcos Scariot e Marcelo Fochi. Após a 

assessora iniciou a leitura da Ordem do Dia: OFÍCIO Nº 119/2021. Convocação para Sessão 

Extraordinária. PROJETO DE LEI N°72/2021 – Autoriza a abertura de Crédito Suplementar para a 

Secretaria Municipal da Educação, Desporto, Cultura e Turismo, visando conclusão do Ginásio de 

Esportes da Reserva Indígena do Ligeiro, e dá outras providências. A Comissão Geral de Pareceres 

destacou-se favorável. Defendeu o projeto executivo o vereador Júnior, mencionando não ser a primeira 

vez que a mensagem retorna a casa para a aprovação, destacando o reajuste relativo aos incrementos 

nas obras, como sapatas, vigas e pilares, realizados com recurso extra do município, e diante da alta nos 

preços de materiais de construção, com a intenção de evitar não apenas prejuízo a construtora, mas 

também que a obra não seja paralisada, esclareceu que foi realizado um reequilíbrio econômico 

financeiro do contrato no valor de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais). Colocou-se favorável ao projeto 

ressaltando a intenção de entregar a obra o quanto antes. Após o projeto foi aprovado por unanimidade. 

PROJETO DE LEI N°73/2021 – Autoriza a distribuição de material para famílias atingidas por desastre 

natural, e dá outras providências. A Comissão Geral de Pareceres destacou-se favorável. Defendeu o 

projeto executivo o vereador João Vitor que lamentou os danos materiais ocorridos em residências e 

armazéns, e comentou sobre a especificidade do projeto, o qual cita exatamente o que será destinado a 

cada família, colocando-se favorável ao projeto; na ocasião, parabenizou os agricultores e motoristas 

pela passagem alusiva ao seu dia, comentando sobre a importância dessas categorias, mencionando 

que são elas que levam o município e o país a frente. Após o Projeto foi aprovado por unanimidade. Por 

fim, o Presidente Adriano agradeceu a presença de todos e convocou para a próxima Sessão Ordinária, 

no dia 11 de agosto de dois mil e vinte um, quarta-feira, às dezenove horas, e encerrou a sessão. Não 

havendo mais nada a declarar, foi lavrada a presente ata que após lida e discutida será assinada pelos 

vereadores presentes. Sala de Sessões em vinte e nove de julho de dois mil e vinte e um. 

 

 


