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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2022,
sob a proteção de Deus, o presidente declarou aberta a sessão
ordinária às 19h:15min. O presidente convidou o Vereador Emilio
Nascimento Milhorança, para fazer a leitura de um texto bíblico, que
se encontra no Livro de 1°João, capítulo 04. O presidente solicitou ao
secretário que fizesse a chamada dos senhores vereadores para a
verificação do quórum, todos presentes. O presidente solicitou ao
secretário que fizesse a leitura das proposições em pauta. Solicitou a
leitura Projeto de Lei n°003/2022, encaminhou as comissões de
Finanças e Orçamento e Legislação, Justiça e Redação Final.
Solicitou ao secretário a leitura da Moção de Apoio n°001/2022 do
legislativo Municipal; foi discutida e votada, tendo aprovação por
unanimidade. Foram apresentadas as seguintes matérias em plenário;
as indicações n°006/2022 dos vereadores Lurdes e Emilio, n°007/2022
do vereador Emilio, n°008/2022 do vereador Arlan Vergilio Cassuci. O
Presidente solicitou a chamada para Uso da Tribuna Livre, o Vereador
Adão comentou sobre as benfeitorias que o prefeito realizou no
município no ano de 2021 e também ressaltou os projetos e trabalhos
que estão sendo desenvolvidos na cidade e os que estão em fase de
início ou licitatórias; e justificou que há muitas pessoas que fazem
criticas porém não observam os serviços que estão sendo realizados e
finalizou argumentando que a população deve acompanhar melhor os
trabalhos do legislativo e do executivo. O vereador Arlan
complementou a fala do Vereador Adão e destacou que demonstra
seu reconhecimento, mas que os trabalhos são a obrigação do
prefeito; ressaltou sobre a cedência de terrenos que há um empresário
com todos papéis em dia e que está em busca de um lote desde início
de 2021 e que não obteve resposta até o presente momento; e
realizou uma critica sobre a qualidade do recapeamento que está
sendo feito no município. Ainda em sua fala, questionou sobre duas
vans da prefeitura sendo a primeira que não se tem informações da
sua localização e ao questionar o prefeito afirmou que resolveria e até
o presente momento não o fez, e a segunda que está quebrada há 4
meses mesmo sendo necessária a população; solicitou ao prefeito um
uma resposta a respeito de uma auxiliar de enfermagem que esta
lotada para o gabinete no portal da transparência; indagou sobre o
aditivo da obra da Antônio Alves de Souza, que foi de 270 mil mesmo
sem a empresa contratada realizar a metade da obra; comentou que a
secretária de saúde encontra-se na presente data sem nenhum
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veiculo para prestar atendimento e que estão sendo utilizados os
carros da Sec. Assistência Social, e afirmou que com o valor da
contratação de uma mecânica do município que foi feita ano passado
daria para realizar a compra de no mínimo oito veículos novos,
levando em consideração que há muitos carros parados sem ser
concertados desde o ano de 2021; solicitou da população que
acompanhem melhor o diário oficial e o portal de transparência;
comentou sobre presidência do IPA, o qual em seu estatuto solicita
qualificações, e que a atual responsável não possui seu nome no site
oficial de qualificação e que a mesma é esposa do prefeito, afirmando
que este ato se caracteriza nepotismo e fez um questionamento ao
ministério público e a promotoria “...que nos mandatos anteriores a
promotoria e ministério publico pegavam muito no pé encima disso e
porque agora não fez nada, porque agora não entrou em ação? ...” e
mencionou os funcionários que poderiam ocupar o cargo de acordo
com o estatuto; citou a sua indicação e que os anseios da defesa
estão sendo atendidos e da população não e mais uma vez solicitou a
população que participem e se tiverem denuncias procurem o MP;
finalizou dizendo a imprensa da câmara municipal, atentando que sua
fala, do Vereador Milton e da Vereadora Lurdes não são transmitidas
em algumas vezes, e ressaltou que a impressa ao menos participe das
sessão para realizar corretamente as matérias. O Vereador Milton fez
uso para parabéns o Vitor por ter sido aprovado em 1° na universidade
Federal do estado, parabenizou todo corpo docente responsável e
também os pais; e ressaltou aos vereadores da administração anterior,
deveria ter fiscalizado; e questionou que a rua Mavilia Martins foi
apenas feito operação tapa buraco e não foi recapeada; questionou
ainda sobre a patrola e pá carregadeira que estão paradas na
secretária de obras; falou sobre o abandono que o parquinho e o CSU
encontram-se mesmo tendo a câmara destinado a esta reforma; e
indagou sobre as questões políticas em o município está, e que deve
evitar discussões sem fundamentos. Nada mais constando em pauta,
o presidente declarou a sessão encerrada às 20h25min. Essa ata foi
lavrada por mim, secretário Adão Correia Gonçalves, a qual será lida,
discutida, votada e assinada no plenário da Câmara Municipal.
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