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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 04 DE MARÇO DE 2022, sob
a proteção de Deus, o presidente declarou aberta a sessão ordinária
às 19h:12min. O presidente convidou a Vereadora Lurdes Caldeira,
para fazer a leitura de um texto bíblico, que se encontra no Livro de
Salmos 03. 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°004/2022, solicitou as comissões de Finanças e Orçamento e
Legislação, Justiça e Redação Final e Serviços públicos e outras
atividades afins 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 de Resolução
n°003/2022, após ser discutida e votada foi aprovado com 8 votos
favoráveis e um voto contra. Foram apresentadas as seguintes
matérias em plenário; o requerimento n°004/2022 do Vereador Arlan
as indicações n°018/2022 do Vereador Rubens, n°019/2022 da
Vereadora Lurdes e n°020/2022 do Vereador Almir. O Presidente
solicitou a chamada para Uso da Tribuna Livre, o vereador Arlan falou
sobre a obra da Antônio Alves de Souza que o problema está
acarretando até índice de mudanças de endereços dos empresários
que possuem comércios na Avenida; comentou sobre a obra da caixa
de contenção em que a destinação de terras foi para particulares;
falou sobre o desenvolvimento da cidade que está parado devido a
acordos da gestão passada; também falou sobre a possível doação de
lotes que ocorreria no município e o programa de empregos que se
aprovou o projeto e não foi desenvolvido até o presente momento;
finalizou comentando que a prefeitura encontra-se sendo uma
empresa familiar, se desenvolvendo trabalhos que tem benefícios a
pessoas selecionadas. O vereador Emilio fez uso para ressaltar o que
o vereador Arlan sobre a Avenida Antônio Alves de Souza e afirmou
que ele sendo um empresário na Avenida vê o caos que está a obra;
comentou que teve parentes que tiveram covid e se recuperaram, e
demonstrou condolências a todos que perderam membros da sua
família, e declarou não ser contra a vacina e sim apenas contra a
obrigatoriedade e ainda ressaltou o não atendimento da população
que não possui a terceira dose e citou um exemplo de uma pessoa
que não foi atendida e estava com pressão alta. Relatou sobre a obra
da caixa de contenção, e se posicionou contra o andamento da obra,
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pois afirmou que irá afetar os moradores próximos e realizou
questionamentos, como qual o custo da obra a longo prazo; citou
ainda o problema que há de erosão que há ao final da Antônio Alves e
não se resolveu até o presente momento e que deveria ser
aproveitado a terra que está sendo tirada para construção da caixa de
contenção e sanar esse problema. Relatou que foi questionado se o
projeto não passou por suas mãos e citou nome dos vereadores do
mandato passado no qual aprovaram a obra. O vereador Milton fez
uso para relatar que as indicações dos vereadores estão tendo menos
importância que as publicações do repórter “farofinha”; também
comentou sobre a obra da caixa de contenção que participou da
reunião em Campo Grande e afirmou que a obra não pode parar pois
isso irá congelar a emenda, e como estão fazendo abaixo-assinado
deve ser levado ao Ministério Público e não a câmara ou a prefeitura;
ainda falou sobre a terra que esta sendo retirada e que deve ser
utilizada para realizações municipais. Comentou sobre uma publicação
no perfil do prefeito em 29 de setembro de 2021, que a obra da
Avenida Antônio Alves estava em fase final e até hoje não foi
concluída. Falou sobre as arvores das calçadas que estão sendo
cortadas e afirmou que a calçada é da população circular e citou como
exemplo as arvores da frente da delegacia que foram cortadas.
Comentou ainda sobre as rivalidades politicas que não se devem ter
para que se faça um trabalho que melhore a cidade. Finalizando se
manifestou sobre a vacina que temos exemplos no município de
paralisia infantil devido a falta de vacinas e declarou Vacinas Salvam
Vidas. Nada mais constando em pauta, o presidente declarou a
sessão encerrada às 20h45min. 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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