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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 07 DE MARÇO DE 2022, sob
a proteção de Deus, o presidente declarou aberta a sessão ordinária
às 19h:20min. O presidente convidou a Vereadora Lurdes Caldeira,
para fazer a leitura de um texto bíblico, que se encontra no Livro de
Salmos 121. 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°008/2022, encaminhou as comissões de Finanças e Orçamento e
Legislação, Justiça e Redação Final e Serviços públicos e outras
atividades afins. Solicitou a leitura do Projeto de Resolução
n°004/2022, após ser discutida e votada foi aprovado por
unanimidade. Foram apresentadas as seguintes matérias em plenário;
o requerimento n°005/2022 dos Vereadores Arlan, Lurdes e Emilio, as
indicações n°021/2022 do Vereador Milton, n°022/2022 do Vereador
Rubens, n°023/2022 e n°024/2022 dos Vereadores Alexssandro
Ferreira e Ivo Ferreira, sendo todas matérias discutidas e votadas e
tiveram aprovação por unanimidade.
O Presidente solicitou a
chamada para Uso da Tribuna Livre, a Vereadora Lurdes fez uso para
realizar leitura de um texto em homenagem as mulheres pelo Dia
Internacional das Mulheres. O vereador Milton fez uso para agradecer
a presença de todos, em especial os policiais militares, e parabenizou
todas mulheres do mundo pelo seu dia, em especial as de Angélica e
do distrito de Ipezal; ainda relatou que mesmo após tantas conquistas
as mulheres não conseguiram com que seu dia fosse feriado no Brasil
e citou que muitas mulheres hoje em dia ainda sofrem demais com
abusos e feminicídios e também comentou sobre as conquistas de
espaço das mulheres. O vereador Alexssandro Ferreira fez uso para
cumprimentar todos presentes, e a seguir parabenizo todas mulheres
do Município e do Distrito; parabenizou o prefeito pela atenção
prestada a educação de Ipezal, na qual se inaugurou duas extensões
no distrito, sendo uma da creche CEI Tempo Feliz, que foi
denominada Extensão Maria Glória de Lima Freitas e outra da Escola
Municipal Mauro Fascincani, que foi denominada Extensão Beatriz
Maria da Cruz; e agradeceu ao empenho de todos que colaboraram
para que ocorresse tal melhorias; e agradeceu aos quatro ônibus que
foram destinados novos a Ipezal; ainda citou que no mandato passado
ouve uma viatura nova que também foi destinada a Ipezal e também a
viatura nova que foi destinada a angélica. O vereador Adão fez uso
para em primeiro agradecer aos policiais militares e as toas pessoas
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presentes, e parabenizar todas mulheres citando as funcionárias da
Câmara e a Vereadora Lurdes e parabenizou todas mulheres do
município e do distrito de Ipezal; e ainda citou que há mulheres em
cargos estimados, como a Ministra Tereza Cristina e todas mulheres
que fazem parte da política, na qual conquistaram espaço em todos
setores. Nenhum Vereador mais inscrito o Presidente convidou o
Coronel Comandante Regional J. Roberto, o mesmo parabenizou a
vereadora Lurdes pelo seu dia e todas mulheres e citou que há uma
comandante Coronel Mulher de todas instituições do estado; e por fim
agradeceu ao apoio dos vereadores e do Deputado Barbosinha para
que a viatura fosse destinada para Angélica e assim que mantenha o
padrão de atendimento em primeiro Lugar em segurança pública do
Estado. Nada mais constando em pauta, o presidente declarou a
sessão encerrada às 20h15min. 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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