
deciarou abe鴫a

regimental,

e ao Verea

COnSta nteS

ando in鱈io aos trabalhos. d約ois de ve揃cado o qu6rum

nte autorizou a m緬,

(離ias Ferreir

1謁癌ara Ev註/da I¥施ia R抽OS, Primeira Secret緬a

undo ‘t㌍cret緬0仁P珊鵠O PrOCedimento das leituras

Pequenq」 Expedien重きさ しeitura da AIa da籠e鱒o ordin帥a anterior foi

dispensado leitura a requerimento do vereadoJ Ric蔀do離dncord飢c惑dos demais. Em

Seguida foi coIocada emfliscuss託両面ca e n§o havendo m

VOta弟0, Sendo aprov軸翻por unanimidade dos presente

碓sta弟o, fo=an印da em心nica

胎cedeu-Se ent富o com Leitura

do Offcio n9∴班/2021, de autoria do Vereador Ricardo; Leitura do Projeto de Lei n9。

謹書器書㌫嵩霊器書誌器韓嵩器霊
n9. 87/221, do VereadQr Ri網rda血琉鱒ira eしe叫ra da

」osimar. Ato Cont範luO.磯indica埼es foram deferida
忠」　　　仁子　　　　　一

Para Comiss5es para

COnStOu inscritos, PaSSO

iss毒o de pareceres, PaSSOu-Se ent5

rd辱m d寄Dia.

Poder Executivo, foi lan印do em segunda discu SaO

e

5o n9. 88/2021, do Vereador

PrOPOSICOeS enCaminhadas

O Grande Expediente. Nきo

しei ng。 15/21 de autoria da

e vota辞o, Sendo aprovado por

unanimidade dos presentes; O Projeto de Lei n9. 16/21 de autoria da Poder Execl帖vo, foi

lancado em segunda discussao e vota辞o′ Sendo aprovado por unanimidade dos presentes;

O PrQjeto de Lei n9. 18/21 de autoria da Poder Execし巾vo, fo=an印do em primeira discuss§o

e votacao, Sendo ap「ovado por unanimidade dos presentes; O Projeto de Lei ng. 19/21 de

autoria da Poder Executivo, fo=ancado em primei「a discussao e vota辞o, Sendo aprovado

por unanimidade dos presentes. N着0 havendo mais nada a tratar na ordem do dia′

passou-Se a Palavraしivre aos Vereadores para expli⊂aC6es pessoais. O Vereador MandeIa′

ap6s os cumprimentos, lamentou a aus全ncia da imprensa na sess登o; Fez b「eve relato da

viagem a Cuiaba na d帖ma semana′ Onde estiveram tambem os Vereadores Oseias′ Claudia′

lsamara, e O Pref宙to Ma巾ns onde foi possivel a viabiliza辞o de emendas destinadas ao

Munic直io de Porto Esperidi袖Ressaltou e parabenizou o trabalho do Deputado Vaimir

More境O em PrOl do Municipio; Parabenizou o Governo Mauro Mendes pe!e ag冊ade na

Iiberagao dos recursos; No軸Ou a libera乾O de recurso no importe de 2 m冊6es destinado

ragし庵e Cohab Velha; Pa「abenizou o



Prefeito Ma巾ns pela inteIig台ncia e esperar a libera弟0　do referido recurso e
あへ1し　　　I

COnSequentemente eCOnOmizando

Prefeito Ant6nio

Edelmina, lembra

「ぬ鞠eia v軸駈a

Prios; Ressaltou e parabenizou o Vice

申pap am邸a弟O de casinhas do Bairro

O que tambem俺z indica蹄o′neSSe Schtido;鴫舶ou a confirmagao do

infcio dos procedimentos licit湘師os para印nstru辞O de l曇km de pavimenta弟o as悟帖ca

da MT 26与・ Finalizou agradeceu a presen鎗de todos. O Vdreador Rica「do Junqueira′ aP6s

OS CumPrimentos, refor紺u aS PaIavfaS do-Vereador Mandela lembrando que a conquista
、信幸理“-　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　′し‾単l

Para amPlia弟o das casi

que o trabaIho reaIizad

demandam

Iibe「acao do

Bosco; 」us簡

esclarecime

cumprimen蟻言艶t鴫

Prefeito, OCaS絹もem qu

especiaI o empenho do

Parabenizou ‘ a prefeitd

PatrO!adas;

desis鵬ram,

fruto de um

5rduo e que

lano de Goverho do ano de 2017, mOStrando

aS COnauIStaS naO a

eceu ao Governo do Estado Ma

轍空蝉D
da隷書p印ue競闘a

0苗ci

bre a id謹静電
〇　　　　　　位

{筒a de Åguま

i蓄魔j聞胎me

O Municfpio fpi contemplado ⊂O

ePutado Va血ir Mo「e龍O que Se

一nteCem de um dia para outro,

ro Mehdes pela ag冊dade na

Puta繚Moretto e DiImar Dal

)edie耽eifinalizou prestando

¥ ¥船readora C15udia, aP6s os

e com outr噂Vereadores e o

ma Patrola; agradecendo em

re料t5 ajudando o Municipio;

P割o patrolamento da MT 265言mantend瑠諮mPre aS eStradas

Fi晦izou parabenizando工Odos os ¥ferea鎚res

ma vez co冊a ajuda do D印utado

asfaltica de bairro

蓬r劇as cr塙cas, nunCa

a pavimentacao

do M満輔pio. N3o hav?ndo maiS ora的res,

encer「ado, PaSSando-鎚　P穣

Oradores, el

O Vereador

uma tum全a ser realizada‾ ri乳

増軸av略　職Vre {ao

Ste dispositivo foi

Lideres ¥de Bancadas. Nao havendo

面e阜蟻繚的場se a PaIaYra Livre aosしfderes Pa簡く哨而os.

tribuna como re囲鍔enta郎e do Republicanos, nOticiou

e fronte陥嶋が6xima semana peio Senador Carios

F訪aro, Deputado FederaI Neri Ge=er Deputado Estadual Valmir Moretto, Secret計io da

SINFRA Marceio Padeiro, OS quais tamb6m visitaram o Municfpio de Porto Esperidiin

Finaiizou cobrando melhorias quanto a sinalizacao das ruas do Municfpio, em eSPeCiaI a

COnStruCaO de redutores de veIocidade em pontos cr胱os. O vereador Ricardo Junquei「a,

retornou a tribuna′ enfatizando o’recebimento de uma Patrola nova atrav6s do programa

MT+; Parabenizou o Prefeito Ma巾ns pelo trabalho rea!izado; Agradeceu o Deputado

Emanuelzinho peIa destina辞o de um caminhfo cacamba e mais　450　mil para

PaVimenta時O de ruas do Bairro Bei「a Rio; Lembrou da conquista de 210 mil destinado para

O COmbate ao COVID19, mais recente a destina辞o de recursos para aquisi軍o de 6nibus

Para tranSPOrteS eSCOlar; Finalizou agradecendo a visita do Deputado FederaI Z6 Medeiros,

O qual destinou a emenda parlamentar para constru髄o da orla na beira do rio. Nao

havendo mais oradores, O Presidente AGUINALDO′　deixou suas considerac6es,

inicialmente cumprimentou e ag輪deceu a presenea de todos, em Seguida pa「abenizou

todos vereadores, Prefeitos e demais envoIvidos na conquista da reaiiza辞o do sonho da

÷-二二三三二一三孝二三塁‾ -



PaVimenta辞o asf帥ca da MT 26与(15 km); Frisou o recebimento de uma patrola; 」us珊cou

a indica時o apresentada no peque

Medeiros;

Municfpio, 容れ鵬do

te; Agradeceu a visita do Deputado Ze

bene惰cios em prol do

Verea約res na busca pela
鰯

transformacao do Ponto de A船ndimentol do Banco dQ B博SiI合m agenCia,
ノヽ　　　　　　●

SSaltou aノミuta - antig

O que a PrlnCIP10

ir5 acontecer em breve"鵬b havendo mais nada a t輪taL O Presidente encerrou a presente

Segundo Secret計io

Ronaldo Adriano de OIiveira

Vereador

こ葦
Aguinaldo Moura da Silva

P「esidente


