
Leitura das lndicas5es 92 e 93/2021, do ¥ねreado「 Mandela. A同Con軸uo. As indica亭5es

foram deferidas. a demais

Grande Expediente. Constou

os cumprimentos, dis

enca面nhadas Qrdem do Dia, PaSSOu-Se entfo ao

Vereadores MandeIa e Åndr6. O Vereador MandeIa, aP6s

rtou sobre a reuni箸o rea!izadaノentre

Educas5o, Membros do

Poder Executivo frente a

o d種知れdebノきp「O俺絢 eS′

Vereadores, Sec「et轟a de

ainda cobrou agiIidade do

掴dade de rateio dおsobras provenientes dos Recursos do

FUNDEB entre os pro簡ssionais da Educa辞o, finaIizou cobrando do Presidente o

agendamento de reuniao com Poder ExecしItivo para tratar do assunto・ O Vereador Andr6

Rosa, aP6s os cumprimentos, relatou as d甫cuIdades enfrentadas no dia a dia como

VereadorニDestacou a import含ncia da vacina弟o contra a COVID 19; Parabenizou o

Presidente Aguinaldo pela responsabilidade nos gastos com os recursos da C含mara

Municipal; EnaIteceu a proposta de emenda sugerida pelo Vereador Rica「do ao Projeto que

ins席tui a TCし; Lembrou que os Vereado「es nao est50 Criando uma nova TCL e sim apenas

CumPrindo determina艶o Federal,三dessa forma i庵analisar o sera bom para o Municfpioニ

Finalizou destacando as visitas realizadas nos謝timos dias em especial a Nova Creche. N害o

havendo mais inscritos, PaSSOu-Se a Ordem do Dia. O Requerimento de Urg合ncia ng.

16/2021, dos Vereadores, Pugnando pela dispensa de pauta e prioridade na vota辞o dos

PrQjetQS de Leis n9. 22 e 23!2021 e PrQj釦o de Lei CQmPlementar n9. 09/2021工Q=angado

em votacao d面ca, Sendo aprovado po「 todos; O Requerimento n9. 17/2021, dos

Vereado「es, Pugnando pela aIterac5o da data da prox!ma SeSS富o, fo=ancado em vota弟o
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心nica′ Sendo aprovado por todos; O Pr専to deしei ng. 22/2021, do Poder Executwo, qUe

disp6e sobre a reaIiza弟o de teste se舶vo para contratar servidor lemporario, fo=ancado

em discuss着o e vota串v師ca,純翻o轟rovado por tbdos; O ,Pr髄eto deしei n9. 23I2021, do

Poder Executivo, que disp6e sob「e autorizacao para abertura de Cr紺to Adicional Especial

no vaIor de R$ 669.296,60, fd旧an鱒do em discussfo,e VOta乾O曲面ca, Sendo aprovado por

todos; O Projeto deしei Comp-ementar n9, 09/2021, do Poder Executivo, que disp6e sobre

a preservacao e tombamento ao Patrim6nio Artfstico, Hist6rico, Cuitura e Natural do

Municfpio′ fo=ancado em discuss富o e votac害o血ica, Sendo aprovado por todos; O

deしei n9. 17/2021.

muniCIPIO Para

votasao, Send&a

PaSSOu-Se a略ぬ

d* Poder Executivo’que ma

P 「oj eto

a蒔ceiよa e簡xa as despesas do

r翫o de 2022, foi lan印do em se糾nda朝scuss害0, em Segunda
‾　　　計∴抹

Vendの憫is nada a坪atar na ordem do dia,

OreS Par expIica確e箪eSSO時・ O Vereador Ricardo,

ap6s os cumpr油entos,萄ust描cou sua aus釦cia na reuni割o cのm PrOfessores em que foi

discutido so雛O FUN排B再Z b露ire壷meht緬os sobre 《O PrQjeto que ins抽ui a TCL,

agradecendo約Presid翻te peia retirada de pauta desta sess誹y agradeceu a professora

Darci por cedido a Escola Municipal Maria Greg6ria para re輔za鋳o de prova aplicada peia

Marinha; Fin描zou parabenizando a Marinha do Bras= pelo聖臆o ministrado aos

PeSCadores e propriet軸os de Dragas. O Vereador And「さRosa′ retげnou a tribuna para

enaItecer e駆rabenizar o pa巾do MDB/Mulher peIo evento realizad掴a Semana PaSSada,

Parabenizando em especial a MarineIe.軸alizQu destacando a impo「t台ncia da p「esenca
小宮耕譲営、

das muIheres n昌o s6 na po晒ca,

Clきudia. ap6s os umprimentos. parabenizou

COnVenio juntamente

困

Odos os segmentos. A Vereadora

refeito M尋Jtins peIa assinatura do

Gover匹dor do Estado de Mato G櫛sso e Deputados Gimanez e

More廿O, referente a constru鋒O de 15’km da uto両a MT 265,軸alizou anunciando

tambem convenio firmado para constru辞o de pontes de cimento na rodovia MT 26与. O

Vereador Mandela′ retOmOu atribuna′ Para Parabenizar a Escola Municipal Maria Gregorla

e alunos pelo projeto de preserva弟O ambientaI, da mesma forma que cobrou a

implantac§o das medidas previstas no referido prqjeto白ust甫cou as indicac6es lidas no

PequenO eXPediente巾naIiza tecendb novamente coment言古os sobre o rateib (ねs sobras do

FUNDEB entre os profissionais das Educa群o・ O Vereador Oseias Ferreira′ aP6s os

CumPrimentos, informou a todos que esteve neste簡nal de semana no Assentamento do

鵬TU acompanhando a entrega de um鴫nque Resfriador parabenizando o Prefeito, Vice

Pref前to e demais envoIvidos na re†drida a軒o. N5o havendo mais oradores, eSte dispos幅VO

foi encerrado, PaSSando-Se Para Palav略しivre aosしideres de Bancadas, Nfo havendo

Oradores, enCerrOu-Se eSte eXPediente e passou-Se a Palavraしivre aosし子deres Pa巾d計ios.

O Vereador MandeIa′　retOrnOu a tribuna como representante do RepubIicanos,

agradecendo a visita do Governo do Estado a reglaO, reSSaItou a importancia do convenio

firmado referente a construcfo de 15 km da rodovia MT 26与; agradeceu o apoio do
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Deputado VaImir More廿0, reSSaltando a import台ncia da vaIoriza辞o do Deputado da

Regiao, finaIizou tecendo novamentd守oment緬os sobre o rateio das sobras do FUNDEB

entre os pro簡ssionais灘as E如Ca騨O; O暁rea轟br純ardo Ju噂ueira, retOmOu a tribuna,

noticiando o agendamento d蜜reuni5o com a CIA de 5gua ‘para pr6xima semana, OCaSifo

em que sera discu珊O a Problem鈷ca na red魯de 5gua e esgoto do Municfpio, foi

COnCedido a parte ao Vereador MandeIa, O qual reforGOu aS PaIavras do Vereador

CObrando da populacac鵬ejam formaIizadas as reclamac5es junto a CIA de agua mediante

PrOtOCOio de atendimen

SuaS COnSide「ac6es, ini

Seguida teceu br窮e,CO

EnaIteceu a imDO競合機cii

km); Noticiou a re鞠iao

OutrOS SerVidores膏ina

de Porto Esperidi5o, N

/N苔o havendo

lmente

mais oradores,

CumPrimentou e

O Presidente AGUINAしDO. deixou

de持u a presen印de todos, em

en‡轟os sobre a destina弟o das sQbrai dos recursos do FUNDEB;
証ノ　ー「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　) ′

紗nStruCaO車重s km de pa繭nenta辞o asfa旧ca da MT 26与(15

eali2ada a pouco com o Presid烏n駈do Sindicato, Sr. MarceIino e

富
u apres帥tando relat6「io da vacinac諦do COVID19 no Munic佃io

havendq、 mais nada a tratar o Presidente enGerrOu a PreSente

Sessao, e eu,暁ieadora離mara Eva da Maia Ramos, lavrei esta at尋em igual teor ao que foi

Ricardo Pereira Junqueira

Vereador
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Segundo Secretario

高相ん,(毎年レ瑠メ久とh/レ加タ

Vinicius Barbosa do Carmo

Vice-Presidente
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Vereador

言弓
食害両市扉串手前随時貯毒舌Si鴇旨

Presidente


