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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 27 DE JUNHO DE 2022, sob a
proteção de Deus, o presidente declarou aberta a sessão ordinária às
19h22min. O presidente convidou o vereador Alexssandro Ferreira
Nogueira, para fazer a leitura de um texto bíblico, que se encontra no
Livro de eclesiástico, cap 30 versículos 21. O presidente solicitou ao
secretário que fizesse a chamada dos senhores vereadores para a
verificação do quórum, todos presentes. Visto que todos vereadores
haviam lido a ata da sessão anterior (20 de junho), a mesma foi
aprovada, após discutida e votada. O presidente solicitou ao secretário
que fizesse a leitura das correspondências expedidas recebidas. O
presidente solicitou a leitura do projeto de lei ordinária n°013/2022 do
executivo municipal, foi aprovado em segunda votação após discutido
pelos vereadores. O presidente solicitou a leitura do projeto de
resolução n°008/2022 do legislativo municipal, solicitou os pareceres
as comissões responsáveis, justiça legislação e redação final e
finanças e orçamentos, os quais foram favoráveis e aprovados após
discutidos e votados. O projeto de resolução n°008/2022 foi aprovado
por unanimidade após discussão e votação. Foram apresentadas em
plenário as seguintes matérias: indicação n°055/2022 do Vereador
Milton Damaceno, a qual houve empate de votos 4 a 4 e o presidente
se colocou contrário a indicação; a indicação n°056/2022 e n°057/2022
do Vereador Milton. As demais matérias apresentadas foram
aprovadas, após terem sido discutidas e votadas. O Presidente
solicitou a chamada para Uso da Tribuna Livre, o Vereador Milton fez
o uso para parabenizar o secretário de obras pelo serviço que está
fazendo e solicitar que seja olhado também os demais bairros, e
relatou sobre solicitações que fez diretamente ao secretário; e
agradeceu a população presente na sessão, esclarecendo mais uma
vez sobre as diretrizes do executivo e do legislativo em função das
atribuições no município; e finalizou dizendo sobre a licitação da
prefeitura que encontra-se travada e com atrasos nas aquisições das
secretarias. O vereador Alex fez uso para relatar que não realizou
indicações e cobranças ao prefeito, e ainda afirmou às conclusões que
tirou nesses 20 dias de trabalho, parabenizou o secretário de obras, e
indagou sobre os maquinários, caçamba e ônibus que foram novos
trocados por ônibus má acabados, que havia sido destinado ao distrito
de Ipezal que foram retomados para o município e solicitou que
deveria ter uma subprefeitura no distrito, pois está parado aguardando
secretários sendo que o distrito possui um coordenador distrital,
funcionários e coordenações primordiais, como saúde e educação. E
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por fim, questionou sobre o asfalto da avenida Presidente Kennedy
que necessita da drenagem para início da obra. O vereador Adão fez
uso para relembrar o torneio de pipa que ocorrerá no sábado dia 02 de
julho, uma iniciativa coopertram com o Sicredi. Relatou sobre o quadro
de funcionários, que foram dispensados por áudio e ainda falou sobre
a pasta de licitação que foram dispensadod todos funcionários, e
devido a isso tem dificuldades nos trâmites da prefeitura e secretárias,
e por fim relatou sobre as justificativas que foram dadas para retirar
gratificação e afins de funcionários, por apenas questões políticas.
Nada mais constando em pauta, o presidente declarou a sessão
encerrada às 21h02min. 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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