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deferidas, a demais p「9」pOS鳴OeS encaminhadas para Comiss6e♀ Para emissao de pareceres,
PaSSOu‑Se entfo ao Grande Expedie耽e. C蛾鏡ar尋m inscri駒S OS Vereadores Andr6, Ricardo

e Mandela. O Vereador And「6. ap6s os cump「imentos fez importantes considerac6es sob「e
O Prpjeto de Lei que Ins冊ui a ltlXa de Coleta deしixo no Municfpio, Principa!mente frente is

quest6es ambientais sobre o tema′ a簡rmando nao ser um problema Ioca看e sim mundial e

que visa garantir um futuro saud5vel para as proxlmaS geraC6es. Finalizou dizendo que o
assunto em quest着0

e de responsab帥dade de todos. enfatizou os riscos pela nao

aprova弟o do projeto, manifestando‑Se favorivel a aprova辞o. O Vereador Mandela. ap6s
OS CumPrimentos, tamb6m fez importantes considera亭6es quanto o Projeto deしei que
lnstitui a liaxa de Coleta deしixo no Municfpio, nO Sentido de que n5o foi discutido com a

popula辞o taI medida事Principalmente peIa n50 realiza辞o de uma audi釦cia p心blica para
tratar do tema, afirmando que caso n富o seja realizada taI evento seu voto seratontr計io ao

PrOjeto. O Vereador Ricardo, aP6s os cumprimentos, igualmente fez considera雪6es sobre o
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Nao havendo mais nada a tratar

na ordem do dia′ PaSSOu‑Se a Palavraしivre aos Vereado「es para explicac6es pessoais. O

Vereador Andr6, retOrnOu a tribuna, OCaSi5o em que teceu novamente breve coment緬os
SObre o

しixo∵ se colocando a disposi辞o de todos para discu加a mat6ria. Agradeceu o 179

BataIh筈o da Polfcia M冊ar pelo t「abaIho reaIizado nas Comunidades Rurais do Municfpio,
fina白zou parabenizando o Poder Exec鵬VO e O Vereador Ricardo peio servi印prestado
frente ao sistema de distribui辞o de 5gua na Vila Cardoso. 0 ¥fereador Ricardo, retOmOu a

tribuna para parabenizar o Deputado Emanuelzinho pelas emendas pa「!amentares
destinadas ao Municfpio. 」ust甫cou o canceIamento da visita do deputado ao Municfpio.
Finaliza tecendo comentE涌os quanto a Coleta Seletiva do Lixo. O Vereador MandeIa,

retornou a tribuna para jus珊car a indicacao apresentada no pequeno expediente. hほo

havendo mais oradores, eSte dispositivo foi encerrado, PaSSando‑Se Para Patavra Livre aos
しfderes de Bancadas. N託havendo oradores, enCerrOu置Se eSte eXPediente e passou‑Se a
Palavraしivre aosしideres Pa鵬darios. O Vereador Ricardo Junqueira. retomou a tribuna,
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