
 

ATA Nº 747 DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, DA 8ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 07 DE DEZEMBRO 

DE 2021. Aos sete dias dias do mês de Dezembro de dois mil e vinte e um, às dezessete horas e trinta 

minutos, o Presidente Adriano deu início a sessão ordinária, saudando a todos os presentes, e aos 

internautas da página do facebook da câmara; destacando a ausência dos Vereadores Junior, Marcos e 

Marcelo. Após a Assessora iniciou a leitura da Ordem do Dia:  

OFÍCIO Nº178/2021 – Convocação para a Sessão Extraordinária. PROJETO DE LEI Nº 114/2021 – Autoriza 

a abertura de Crédito Suplementar para secretarias municipais, e dá outras providências. A Comissão Geral 

de Pareceres destacou-se favorável. O projeto foi defendido pela Vereadora Marli, que confirmou a finalidade 

do projeto, mencionando o asfaltamento das vias públicas, a construção de uma nova praça, a revitalização 

da Praça Padre Domingos com a intenção de melhorar a qualidade de vida dos munícipes. Em seguida o 

projeto foi aprovado por todos os presentes. PROJETO DE LEI Nº 115/2021 - Autoriza o Poder Executivo a 

receber veículo em doação, da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural. A 

Comissão Geral de Pareceres destacou-se favorável. Defendeu o projeto executivo o vereador João Vitor, 

afirmando estar presente na reunião efetuada na Secretaria da Agricultura do Estado, onde a Secretária 

Silvana Covatti fez o anúncio da doação, comentando que será acrescentado a patrulha agrícola. Logo após 

o projeto foi aprovado por todos os vereadores presentes. Por fim, o Presidente Adriano agradeceu a 

presença de todos e convocou para a próxima Sessão Ordinária no dia 14 de Dezembro de dois mil e vinte e 

um, terça-feira, às dezenove horas, e encerrou a Sessão. Não havendo mais nada a declarar, foi lavrada a 

presente ata que após conhecimento do conteúdo pelos vereadores, será discutida, aprovada, e assinada 

pelos presentes. Sala de Sessões, em Sete de Dezembro de dois mil e vinte e um. 

 

 


