
ATA DA S田SSÅo oRDINAR量A DO

D重A O7 DE MARGO DE 2022　DA

CAMARA MUNIC量PAL DE PORTO

ESPER重DIÅo...

Aos sete dias do mes de mareo do ano de dois mil e vinte e dois, aS dezoito horas,

OS Vereadores reuniram-Se Ordinariamente, SOb a Presidencia do Vereador

Aguinaldo Moura da Silva, que, invocando a prote(浮O de Deus e em nome da

Liberdade e da Democracia, declarou aberta a Sessao. Dando inicio aos

trabalhos, depois de verificado o qu6rum reglmental, O Presidente autorizou a

mim, Isamara Eva da Mala Ramos, Primeira Secretaria e ao Vereador Oseias

Fe調eira, Segundo Secret急正o, Para O PrOCedimento das leituras constantes do

Peaueno E漉Dediente: Leitura da Ata da Sessao ante正or. Por requerimento verbal

do Vereador Ricardo Junqueira e aprovac各o do Plenario, foi dispensado este

PrOCedimento e, lancada em血nica vota担o, foi aprovada por unanimidade dos

PreSenteS・ Procedeu-se entaO COm a Leitura do PrQjeto de IJei nO. O7/22 da Mesa

Diretora. Leitura da Indica晦o nO. 13/22 do Vereador Mandela. Leituras das

Indicac6es 14 e 15/22 do Vereador Josimar de Oliveira. Leitura da Indicacao nO.

16/22 de autoria da Vereadora Claudia de Oliveira e Aguinaldo da Silva. Leitura

da Indica(浮O nO. 17/22 da Vereadora Claudia de Oliveira. Leitura da Indica担o nO.

18/22 do Vereador Aguinaldo da Silva e Leitura da Indicaeao nO. 19/22 do

Vereador Mandela. Ato Co臆ntまnuo. As Indicac6es foram deferidas e o PrQjeto de

Lei nO. 07/22 foi encaminhado para as Comiss6es para emissao de Pareceres.

Nada mais havendo neste dispositivo, PaSSOu-Se aO Grande E糧Dediente. Constou

insc正o o Vereador Mandela, O qual, aP6s os cumprmentos, requereu da

Presidencia do Legislativo Municipal audiencia p血blica para discussao do servICO

de abastecimento de agua e esgotamento sanit各ho da sede do munlCIPIO.

Dissertou sobre os dissabores que a popula担o vem so紅endo com esgoto a ceu

aberto, COntaminaeao do Rio Jauru, PreCOS abusivos, entre OutrOS. Enfatizou

SObre as constantes lutas que o Parlamento Municipal vem travando para

regulariza(浮O desse servleO, CObrando maior efetividade do Executivo, aO qual

COmPete a de autuar a empresa concessionaria pelas falhas
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COmetidas. Finalizou conclamando aos demais Pares para engaJamentO neSSe

mister, Se COIocando a. disposleaO Para atuar neSSa frente de trabalho. Nao

havendo mais oradores, PaSSOu-Se a Ordem do Dia. Nao havendo nada a tratar

na Ordem do Dia, PaSSOu-Se a Pa霊avra Livre aos Vereadore§ Para exPlicac6es

PeSSOais. O Vereador Ricardo, aP6s as saudac6es, Parabenizou o Vereador

Mandela pela iniciativa da audiencia sobre o servICO de abastecimento de agua,

PreStando solida正edade, reforcando que o dever de multar a empresa

COnCeSSionまha de agua e do Poder Executivo. Sugeriu que os Vereadores

busquem sustenta(埴O nOS OrgaOS COmPetenteS em aleadas supehores. A

Vereadora Isamara, aP6s os cump血nentos, deu ciencia a todos que esteve

reunida com as mulheres do Dis血to de Vila Cardoso discutindo politicas

Pdblicas voltadas ao sexo feminino. Por鱒m, Parabenizou a todos as mulheres

Pela passagem do Dia Intemacional das Mulheres・ A Vereador Cl毛udia, aP6s

Pre含mbulos iniciaisタParabenizou a todas as mulheres pela data de O8 de mareoタ

no Dia Intemacional das Mulheres, destacando a imporfancia do sexo feminino

no contexto politico do munlCIPIO, SOlidarizando com todas aquelas que de

alguma forma contribuiram e ainda continuam a contribuir na defesa da

igualdade humana. Em seguida, O Vereador Andr台　R.QSa, aP6s saudac6es,

homenageou todas as mulheres pelo dia delas, enfatizando a importancia destas

no contexto politico, defendendo ideais de igualdade en廿e homens e mulheres・

Congratulou com o Vereador Mandela pela血iciativa da audiencia sobre servieOS

de abastecimento de agua. Finalizou destacando que abraca a causa. O Vereador

Oseias, aP6s os cumprimentos, COngratulou com todas as mulheres de Porto

Esperidiao, advogando em favor da sim址tude entre mulheres e homens・

Agradeceu ao Deputado Estadual Valmir Moretto pelo atendimento ao seu pleito,

juntamente com Vereadores Mandela e Isamara, fazendo entrega de uma

ambulancia para Porto Esperidiao. O Vereador Mandela, aP6s cump正mentos,

enalteceu a data de O8 de marco pela passagem do Dia das Mulheres. Defendeu a

execucao das indicac6es de sua autoria’destacando o bom trabalho do Conselho

Comunitaho de Seguranca Ptlblica. Deu conhecimento que o cascalho para

patrolanento das estradas da Comunidade Recanto das Åguas ja foi doado pelos

moradores Iocais. Nao havendo mais oradores, eSte dispositivo foi encerrado,

Para Palavra Livre aos Lまderes de Bancadas. Nao houve orado
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Encerrou-Se eSte eXPediente e passou-Se a Pa量avra Livre aos Lまderes

Partidarios. O Vereador Ricardo, retOmOu a t正buna para informar que o

Deputado Emanuelzinho esteve em Porto Esperidiao, dando testemunho dos

trabalhos deste Parlamentar para esta municipalidade. Destacou que esteve na

Capital em busca de recursos para o Distrito de Vila Cardoso, juntamente com a

Vereadora Isamara Ramos e outros. Parabenizou ao Prefeito Martins Dias pela

6tima adminis血acao que vem realizando em Porto Esperidiao. O Vereador

Mandela, retOmando a tribuna, Sublinhou os justos valores para a execueao da

Obra de pavimenta担o asfaltica de 15 qui16metros da MT-265, destacando que

boatos infundados suscitam dubiedade, reChacando qualquer tenta缶va de

terceiros em denegnr a imagem do Parlamento Municipal no que tange a

鯖scaliza(浮O COm gaStoS de e宣岳正o p血blico. O Presidente A望uinaldo, aP6s

Saudac6es, deixou suas considerac6es, homenageando todas as mulheres pelo

Dia das Mulheres. Parabenizou aos membros da Secretaria Municipal de Esporte

de Porto Esperidiao pela realizacao dos JOgOS que PrOmOVeu Cidadania as

CentenaS de jovens, OCaSiao em estes puderem se servir de farta alimenta担o.

Deferiu oralmente a audiencia ptiblica a respeito da concessao de agua e

esgotamento sani屯rio, SOlicitando aos Vereadores discuss各o mais profunda para

formacao da comissao especial. Enfatizou que as obras de p創Iimenta担o asfaltica

da MT-265 comecar各o assim que o periodo chuvoso宜ndar, haja vista que o

PrOCeSSO licitat6rio se encontraし　finalizado, COm a emPreSa VenCedora Ja

COntratada. Parabenizou aos Vereadores pela luta em prol da municipalidade,

exemplificando a aquisi《浮O de uma patrol por meio de emenda do Deputado Jose

Medeiros, a qual ja encontra a servlCO de Porto Esperidi各o, uma luta sua e dos

Legisladores Isamara Ramos e Andre Rosa. Nada mais havendo a tratar, a

PreSente Sessao foi ence調ada, e eu, Vereadora Isamara Eva da Maia Ramos,

lavrei esta ata em igual teor ao que foi sucedido e que ap6s lida e achada

COnforme, Se aPrOVada, Sera aSSinada por mim, Pelo Presidente e demais

Vereadores :
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