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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 30 DE MAIO DE 2022, sob a
proteção de Deus, o presidente declarou aberta a sessão ordinária às
19h:30min. O presidente convidou o vereador Emílio Nascimento
Milhorança, para fazer a leitura de um texto bíblico, que se encontra
no Livro de Romanos, cap. 08 vers. 31. O presidente solicitou ao
secretário que fizesse a chamada dos senhores vereadores para a
verificação do quórum, constatou-se a falta do vereador Adão Correia
Gonçalves. O presidente solicitou ao secretário que fizesse a leitura
das correspondências expedidas e recebidas. O presidente solicitou
ao secretário que fizesse a leitura das proposições em pauta. Solicitou
a leitura do projeto de resolução n°007/2022 do legislativo municipal;
após discutida e votada foi aprovada por unanimidade. O presidente
solicitou a leitura do projeto de lei ordinário n° 014/2022 do Executivo
municipal, encaminhou as comissões de finanças e orçamentos e
justiça, legislação e redação final. O presidente solicitou a leitura do
projeto de lei ordinário n° 015/2022 do Executivo municipal,
encaminhou as comissões de finanças e orçamentos, serviços
públicos e outras atividades afins e justiça, legislação e redação final.
O presidente solicitou a leitura do projeto de lei ordinário n° 016/2022
do Executivo municipal, encaminhou as comissões de finanças e
orçamentos, serviços públicos e justiça, legislação e redação final. A
sessão foi suspensa por 5 minutos para as comissões darem os
pareceres. Retornando a sessão o presidente solicitou as comissões
de finanças e orçamentos, serviços públicos e outras atividades afins e
justiça, legislação e redação final os pareceres ao projeto n°015/2022,
sendo todos favoráveis, foram discutidos, votados e aprovados, o
projeto após discutido e votado foi aprovado por unanimidade em
primeira em regime de urgência especial. O presidente solicitou as
comissões de finanças e orçamentos e justiça, legislação e redação
final os pareceres ao projeto n°016/2022, sendo todos favoráveis,
foram discutidos, votados e aprovados, o projeto após discutido e
votado foi aprovado por unanimidade em Regime de urgência
especial. Foi apresentada em plenário a indicação n°047/2022 do
vereador Emílio Milhorança, que após discutida e votada foi aprovada
por unanimidade. O presidente solicitou a leitura do termo de posse da
servidora Rita machado Gonçalves, o qual o presidente e a servidora
assinaram. O Presidente solicitou a chamada para Uso da Tribuna
Livre, o vereador Milton Damaceno Lima fez uso para relatar sobre o
atendimento falho que está se tendo no hospital, e deixou claro sobre
os repasses que a prefeitura faz a associação e que o atendimento
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deve ser de qualidade a população, e que no final pelo mal serviço da
associação passa a ser culpa do prefeito, sendo que o repasse é
realizado e se deve cobrar da associação a melhoria do serviço e
ressaltou que além do recurso municipal a associação ainda receber
recurso estadual e federal, e finalizando disse que o atendimento nos
ESF também estão deixando a desejar no atendimento. Nada mais
constando em pauta, o presidente declarou a sessão encerrada às
20h06min. 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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