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Ata da 35ª Reunião Ordinária do Único Período Legislativo da 21ª 

Legislatura – 27/09/2021 
 

Aos vinte e sete dias do mês de Setembro do ano de dois mil e vinte e um, às 

dezoito horas na Sala das Sessões, realizou-se a Trigésima Quinta Reunião 

Ordinária do Único Período Legislativo da Vigésima Primeira Legislatura. Após 

a chamada e verificada a presença de todos os vereadores, o Vice-Presidente Ivan 

Elias de Almeida com a Graça de Deus e em nome do Povo do Município de Luz, 

declarou aberta a Sessão, solicitando ao vereador Adriano Aparecido Fideles a 

fazer a invocação a Deus, sendo em seguida orquestrado o Hino Nacional 

Brasileiro pela Banda Lira Vicentina Aterradense e procedida a leitura da ata da 

reunião anterior, sendo aprovada sem ressalvas. Foram apresentados à Comissão 

de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas os Projetos de Lei nº: 051/2021 do 

EM que “AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL”; nº 052/2021 

do EM que “AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR” e 

apresentado também o “PARECER PRÉVIO DO TRIBUNAL DE CONTAS AO 

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017” (Prefeito Ailton Duarte). No expediente 

dos vereadores foram apresentadas as indicações nº 211, 212, 213 e 214/2021 de 

autoria dos vereadores: Adriano Aparecido Fideles, Ananias Alves da Silva e 

demais vereadores. Foi apresentado e aprovado o requerimento 054/2021 de 

autoria dos vereadores Ivan Elias de Almeida e Simone Cardoso da Silva. Dando 

sequência iniciou-se a cerimônia do Centenário de Nascimento do Ex. vereador 

José do Couto Filho, usando a palavra o Ilmo. Ozório Couto e demais autoridades 

presentes, ato contínuo foi feito o descerramento do quadro do homenageado. 

Nada a mais havendo a tratar o Presidente agradeceu a presença de todos e para 

constar determinei a secretária da Casa à lavratura desta Ata supervisionada por 

mim, Bruno Andrade Batista Queiroz, secretário, que após lida e se aprovada será 

assinada pelos vereadores presentes. 

 


