
ATA Nº 759 DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, DA 8ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 02 DE MAIO DE 

2022. 

Aos dois dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois, às dezoito horas o Presidente Vilseu deu início a 

sessão extraordinária, saudando a todos os presentes, destacando a ausência dos Vereadores Adriano, 

Eliana e Marcos. De imediato a Assessora iniciou a leitura da Ordem do Dia: Leitura do Ofício Nº 80/2022. 

Convocação do Executivo para Sessão Extraordinária. Projeto Nº 52/2022. Autoriza a abertura de Crédito 

Especial e Suplementar para a Secretaria Municipal de Obras e Viação, visando a execução de pavimentação 

em via urbana, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em votação o 

regime de urgência foi aprovado por todos. Em discussão, João Vitor destacou que este recurso chegou na 

sexta-feira, onde a documentação está toda pronta, assim com a urgência será possível licitar o projeto o 

quanto antes. Em seguida o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 53/2022. Prorroga a autorização 

para a contratação emergencial de operador de máquinas, de que trata a Lei Municipal nº 1.785, de 26 de 

fevereiro de 2022, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em votação o 

regime de urgência foi aprovado por todos. Em discussão, Marli declarou que este projeto é para prorrogação 

de contrato para manter as máquinas trabalhando, para melhor atender a comunidade charruense. 

Seguidamente o projeto foi aprovado por unanimidade. Ato contínuo o Presidente agradeceu a presença de 

todos, e convocou para a próxima sessão ordinária no dia 11 de maio de dois mil e vinte e dois, quarta-feira, 

às dezenove horas, encerrando 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 dois de maio de dois 

mil e vinte e dois. 

 


