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Ata da 1ª(primeira) Sessão Extraordinária relativa ao ano legislativo de 2022. 

 

Aos 10 dias do mês de janeiro, as 18h00, o Presidente da Câmara, vereador Jerry Faleiros 

dos Santos, declarou, sob a proteção de Deus, aberta a 1ª(primeira) sessão extraordinária 

de 2022, contando com a presença dos vereadores: Alcil Pires dos Santos, Caio Vinícios 

da Silva Santos, Daniel Carneiro Borba, Elias Paulo Neto, Jenilsom Amorim Pires dos 

Santos, Jhonathan Pimenta Gondim, Lazaro Rosa e Pires Rildo Marques Pires. 

Por haver quórum legal o Presidente declarou aberto o expediente e informo que o motivo 

para o qual estava sendo realizado a sessão era para deliberar acerca do Projeto de Lei 

041/2022 que “Dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional especial e 

dá outras providências”, de Autoria do Poder Executivo Municipal. 

Em seguida, após a leitura, a ata da 3ª(terceira) sessão extraordinária de 2021, foi 

aprovada sem restrição pela unanimidade dos presentes. 

Considerando que a matéria já tinha sido levada ao conhecimento de todos, em anexo, 

através de expediente convocando para esta sessão extraordinária, passou-se a ordem do 

dia. 

Colocado em discussão o Projeto de Lei 041/2022 que autoriza abertura de crédito 

adicional para o Fundo Municipal de Educação foi aprovado em primeira e segunda 

votação pela unanimidade dos presentes. 

Nada mais havendo a deliberar foi encerrado a ordem do dia. 

O Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada esta sessão. 

Está sessão foi registrada em áudio e vídeo conforme regulamenta o Decreto Legislativo 
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03/2005. 

Pelo que foi lavrada à presente ata, que é lida e achada conforme, vai ser assinada por 

todos os vereadores presente. 

Contém esta Ata 2 páginas, numeradas de 3 a 4. 


