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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2022,
sob a proteção de Deus, o presidente declarou aberta a sessão
ordinária às 19h:10min. O presidente convidou o Vereador
Alexssandro Ferreira Nogueira, para fazer a leitura de um texto bíblico,
que se encontra no Livro de Salmos 133. 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, solicitou as comissões de Finanças
e Orçamento e Legislação, Justiça e Redação Final os pareceres
sobre o projeto, que foram favoráveis e aprovados após discussão e
votação; o projeto foi discutido, votado e aprovado por unanimidade.
Solicitou a leitura do projeto n°004/2022, encaminhou as comissões de
Justiça, Legislação e Redação Final, Finanças e Orçamentos e
Serviços Públicos e outras atividades afins. Solicitou a leitura Projeto
de Lei n°006/2022, solicitou as comissões de Serviços Públicos e
outras atividades afins e Legislação, Justiça e Redação Final os
pareceres sobre o projeto, que foram favoráveis e aprovados após
discussão e votação; o projeto foi discutido, votado e aprovado por
unanimidade. Foram apresentadas as seguintes matérias em plenário;
O requerimento n°003/2022 do Vereador Arlan as indicações
n°009/2022, n°010/2022 e n°011/2022 do Vereador Milton, n°012/2022
do Vereador Arlan, n°013/2022 do Vereador Rubens, n°014/2022 da
vereadora Lurdes, n°015/2022 do vereador Adão, n°016/2021 dos
vereadores Alexssandro, Ivo e Rubens e n°017/2021 dos vereadores
Ivo e Alexssandro. O Presidente solicitou a chamada para Uso da
Tribuna Livre, o vereador Milton fez uso para explicar e reforçar as
suas indicações, citando que a reforma da rodoviária é de essencial
necessidade e não apenas um remendo e sim uma reforma por
completo e que a mesma encontra-se descaracterizada e que realizou
visita matinal e não tinha guarda de plantão; comentou sobre a
indicação do recapeamento na rua jumbo; e comentou sobre o bueiro
a céu aberto no final da Avenida Rachid Neder que esta imensamente
perigoso e que deve ser ao menos cercado; finalizou relatando sobre a
arborização dos fiéis da igreja católica que foi realizada no “antigo
buracão” e que está voltando à tona este buraco podendo causar
imensos prejuízos ao meio ambiente e na ocasião parabenizou aos
fieis pelo feito. O vereador Arlan fez uso para complementar a fala do
vereador Milton indagando que foi até a secretária de planejamento
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para solicitar a justificativa da erosão e que a tal justifica o aditivo da
obra que houve da Avenida Antônio Alves de Souza, e que a erosão é
apenas por atraso da obra; citou ainda que a administração atual está
parecendo uma continuação da administração passada e que há
perseguição política na secretária de Educação e por fim afirmou que
não irá em busca do ministério público pois deixara a população ver e
constatar sozinha os fatos ocorridos; citou que no diário oficial há
pessoas que não estão com estudo compatíveis ao cargo que está
senso contratado, e que há pessoas com dois cargos na prefeitura
com justificativa de que não ninguém do concurso para ser chamado,
finalizou dizendo que espera que seja um erro de digitação. Nada mais
constando em pauta, o presidente declarou a sessão encerrada às
20h05min. 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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