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1 - Projeto de Lei Municipal nº 093/2022 do executivo, que autoriza a abertura de crédito 

adicional suplementar no Orçamento Geral do Município (LOA nº 1.865/2021), exercício de 2022 

e da outras providências. Votado e aprovado por unanimidade 

2 - Projeto de Lei Municipal nº 094/2022 do executivo, que autoriza a abertura de crédito 

adicional especial com criação de elemento de despesa por anulação de dotação no Orçamento 

Geral do Município (LOA nº 1.865/2021), exercício 2022 e dá outras providências. Votado e 

aprovado por unanimidade 

3 - Indicação nº 100/2022 do vereador Clebis Lourenço Pereira, que indica a necessidade de 

que o Poder Executivo crie uma sala de atendimento ao Autista, com acompanhamento de 

fisioterapeuta, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo e neurologista. Votada e 

aprovada por unanimidade 

4 - Indicação nº 101/2022 do vereador Lázaro Gonçalves da Silva, que indica a necessidade de 

que o Poder Executivo, disponibilize internet aberta e gratuita em todos os órgãos públicos 

municipais. Votada e aprovada por unanimidade 

5 - Indicação nº 102/2022 do vereador Divino Eterno Batista dos Santos, que indica a 

necessidade de construção de um Canil Municipal para tratamento e recolhimento dos animais 

abandonados em nosso município. Votada e aprovada por unanimidade 

 

37ª Sessão Ordinária do dia 03 de outubro de 2022. 

37ª Sessão Ordinária da 10ª Legislatura 

        Em 03 de outubro de 2022 

      Segunda-Feira, com início às 20:00 horas. 

 

 

 

I - Parte - Expediente 

Para Leitura:   

I - Regime de apreciação e votação 

 

 



6 - Indicação nº 103/2022 dos vereadores Divino Eterno Batista dos Santos e Lédio Procópio 

de Souza, que indica a necessidade de alargamento do aterro e ampliação dos reservatórios de 

água do município, para que possamos aumentar a capacidade de armazenamento de água e 

prevenir futuros rompimentos das represas. Votada e aprovada por unanimidade 

7 - Indicação nº 104/2022 do vereador James West Pereira Damas, que indica a necessidade 

de recuperação de uma ponte localizada sobre o Rio Beleza, nas proximidades da propriedade do 

Sr. Célio Oliveira de Souza, no Projeto Bom Jesus. Votada e aprovada por unanimidade 

8 - Indicação nº 105/2022 do vereador Lédio Procópio de Souza, que indica a necessidade de 

substituição de duas pontes de madeira por bueiro, no Projeto Caxangá, na estrada que dá acesso 

as propriedades do Sr. Antônio do Vital e do Sr. Josué Procópio. Votada e aprovada por 

unanimidade 

9 - Indicação nº 106/2022 do vereador James West Pereira Damas, que indica a necessidade 

de recuperação do trecho de estrada do Projeto Ipê, nas proximidades do Sr. Divino Bolinha. 

Votada e aprovada por unanimidade 

 


