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ATA DA DÉCIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DE 13 DE OUTUBRO DE 2021 

Aos treze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, às 19:00 horas, 

no Plenário da Câmara Municipal foi instalada a Décima Terceira Sessão Ordinária do ano de 

dois mil e vinte e um. No horário previsto para o início dos trabalhos, assumiu a Presidência 

da Mesa a Vereadora Regina Aparecida da Silva Costa, ocupou o cargo de Primeiro Secretário 

o Vereador Carlos Murilo dos Santos, e o de Segundo Secretário o Vereador José Aparecido 

Mendes Ramos. A Sra. Presidenta cumprimentou a todos e solicitou ao Vice-Presidente que 

fizesse a chamada dos Senhores Vereadores, contatando-se a presença de todos os Edis que 

assinaram o livro de presença. Atingido o quórum de instalação, a Sra. Presidenta em nome de 

"Deus", declarou aberta a Sessão. Iniciando o Expediente a Sra. Presidenta solicitou ao 

primeiro secretário que fizesse a leitura da Ata da Décima Segunda Sessão Ordinária realizada 

em 22 de setembro de 2021, colocada em única discussão nenhum Vereador usou a palavra, 

colocada em única discussão a Ata da Décima Segunda Sessão Ordinária foi aprovada por 

unanimidade. A seguir a Sra. Presidenta solicitou ao segundo Secretário que fizesse a leitura 

da Ata da Nona Sessão Extraordinária realizada em 27 de setembro de 2021, colocada em 

Única discussão nenhum Vereador usou a palavra, colocada em Única votação a Ata da Nona 

Sessão Extraordinária foi aprovada por unanimidade. Seguindo a Sra. Presidenta solicitou ao 

Primeiro Secretário que fizesse a leitura do Requerimento n° 50/2021, autoria do Vereador 

José Cruz, colocado em Única discussão usou a palavra o autor (vide-áudio), colocado em 

Única votação o Requerimento n° 50/2021 foi aprovado por unanimidade. Seguindo a Sra. 

Presidenta solicitou ao Segundo Secretário que fizesse a leitura do Projeto de Lei n° 22/2021, 

autoria do Executivo Municipal, encaminhado as Comissões para emissão de parecer. A seguir 

a Sra. Presidenta solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura do Projeto de Lei n° 

23/2021, autoria do Executivo Municipal, encaminhado as Comissões para emissão de parecer. 

Não havendo mais matérias destinadas ao Expediente a Sra. Presidenta suspendeu a Sessão 

por 03 minutos. Reiniciando os trabalhos na Ordem do Dia a Sra. Presidenta solicitou ao 

Primeiro Secretário que fizesse a chamada dos Srs. Vereadores, havendo quórum, declarou 
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aberto a Ordem do Dia, solicitando ao mesmo que fizesse a leitura da ementa do Projeto de 

Lei n° 22/2021 e do parecer emitido pelas Comissões, colocado em primeira discussão, 

nenhum Vereador usou a palavra, colocado em primeira votação o Projeto de Lei n° 22/2021 

foi aprovado por unanimidade. Não havendo mais matérias destinadas a Ordem do Dia, a Sra. 

Presidenta comunica aos Srs. Vereadores que as Contas da Prefeitura Municipal relativo ao 

exercício de 2019 encontra-se na Secretaria, podendo ser averiguada pelos Srs. Vereadores, e 

seguindo convoca os Srs. Vereadores para uma Sessão Extraordinária logo após o termino 

desta para apreciação do Projeto de Lei n° 22/2021, declarando aberto o uso da Tribuna, 

nenhum Vereador fazendo uso e como não havia mais nada a tratar a Sra. Presidenta encerrou 

a Sessão, cuja Ata se aprovada em plenário vai assinada pela Sra. Presidenta. Câmara 

Municipal de Mirassolândia, 13 de outubro de 2021. 
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