ATA DA S田SSÅo oRD量NARIA DO
DIA

21

DE

MARCO

DE

2022

DA

CÅ蘭ARA MUN霊C暮RAL DE PORTO
ESPERID霊AO...

Aos vinte e um dias do mes de marGO 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,血vocando

a

protecao

de

Deus

e

em

nome

da

Liberdade e da Democracla, declarou aberta a Sessao. Dando inicio aos
trabalhos, depois de ver脆cado o qu6rum reglmental, O Presidente autorizou a
mim, Isamara Eva da Maia Ramos, Primeira Secret毛正a e ao Vereador Oseias

Ferreira, Segundo Secretario, Para O PrOCedimento das leituras constantes do
Pequeno E盤かediente: Leitura da Ata da Sessao anterior・ Por requerimento verbal
do Vereador Ricardo Junqueira e aprovaGaO do Plena血o, foi dispensado este
PrOCedimento e, 1ancada em dnica votal車O, foi aprovada por unanimidade dos
PreSenteS・ Procedeu‑Se entaO COm a Leitura do Requerimento nO. O4/2022, dos

Vereadores; Leituras das Indicac6es 20, 21 e 22/22 do Vereador Josimar de
Oliveira; Leituras das Indicacるes nO. 23

e

24/22

da Vereadora Claudia de

Oliveira; Lei血ra da Indicacao nO. 25/22 do Vereador Aguinaldo da Silva. ±塑塑
Cont王nuo. As Indicac6es foram deferidas e o Requerimento nO. O4/2O22, dos

Vereadores encaminhado para ordem do dia. Nada mais havendo neste
dispositivo

PaSSOu‑Se aO Gr袖de E盤ロed王e調te. Nao constou vereador inscrito,

PaSSOu‑Se entaO a Orde血do Dia・ O臆臆臆Requerimento de Urgencia nO. O4/2O22,

SOlicitando dispensa de pauta do PrQjeto de Lei nO. O7/2O22, foi lancado em
VOta(車O tirlica, Sendo aprovado por unanimidade; O Proieto de Lei nO. O7/2022,

da Mesa Diretora, que altera a Lei 796/2O17, COm PareCereS favoraveis das
COmiss6es,

foi

lancado

em

discussao

e

vota担o

dnica,

Sendo

aprovado

por

unanimidade. Nao havendo mais nada a tratar na Ordem do Dia, PaSSOu‑Se a
Pal岬para

explicac6es

pessoais.

A

Vereadora

q岳udia,

apos as saudac6es, registrou o recebimento de um Caminhao PIPA destinado ao

Municipio atraves de emenda Parlamentar do Senador Carlos Favaro, igualmente
extemou seu agradecimento ao mesmo. Des

互にこぞ老
相方ノ〆メんγ

COu a realiza担O nO免nal de semana

国圏

da paL血da de futeboI ± minina no Distrito de Vila Cardoso em homenagem ao mes

das mulheres・ Agradeceu o Deputado Dilmar Dalbosco pela emenda parlamentEif
des血ada a aquisicao de equlPamentOS Para PrOdutores mrals do munlCIPIO.

Finalizou parabenizando todas as mulheres do Munic壬pio. Q‑蛙工eador臆坐塑壬

aPOS OS CumPrmentOS, enfatizou o trabalho da EMPAER fiente a aghcultura do
MunlCIPlO, igualmente enalteceu a importancia da carreta Basculante de 6
toneladas recebida, fac距ando e otimizando o tempo de tratalho dos produtores
rura土s,窟nahzou parabenizando a patida de futebol feminina realizada no final de

Semana. O逸斡争dor M呈垂蛙, aP6s cumprimentos, Parabenizou o Democratas na

PeSSOa do Vereador Ricardo pelo Kits doados aos trabalhadores rurais. Cobrou a
realizacao de reuniao com a Promotoria para tratar do servi印de abastec血ento
de agua no municipio. Lembrou叫e nO munlCIP10 nゑo temos Delegado e Juiz fixo,
e que seria de suma importancia a realiza車O de pautas para tratar do assunto

junto aos orgaos competentes・ Destacou a necessidade urgente de medi。。S

PreSenCiais nos plant6es, CObrando inclusive a realizacao de reuniao com a
Secretaria

de

Satlde

para

tratar

do

assunto.

Q‑‑蛙reador

O蓮重し̲aP6s

as

Saudac6es, destacou a visita do Deputado Valmir Moretto ao mumc工PIO OCaSiao
em que foi disponi聯舷ado aux組io para os moradores de locais onde ainda nao

POSSuem rede de energla

Citando como exempIo o Loteamento do Sr。 Leonardo.

Nao havendo mais oradores, eSte dispositivo foi encerrado

PaSSando‑Se Para

星型卸町種LiⅦe aOき"壁dcre雷de B調c寄せ壁・ Nao houve orador. Ence町Ou‑Se eSte

expediente e passou‑Se a壁画曲e a〇年Lまdere雷P亀r軸畦垂襲. O y§ed2±

Ricardo, aP6s as saudac6es, eXtemOu a alegria pelo recebimento de 16O kits
des血ados aos tra咄hadores rurais
Claudia

Parabenizou os Vereadores Aguinaldo e

igualmente o Govemo do Estado e Prefeito pelo trabalho realizado, em

especial ao Vice Prefeito Ant6nio Carlos pela dedica辞o em prol do munlCIPlO.

F

inalizou agradecendo ao Senador Carlos Favaro pelo Caminhao Pipa. O y±

M重量de虫retomando a tribuna, Parabenizou os organizadores do tomeio 24
horas

realizado

no

gmaSIO

POliesportivo

da

Escola

Estadua1

13

de

m瓢o,

devolvendo alegria e diversfro aos participantes・ De igual foma destacou o estado

PreC含rio do gmasIO, CObrando empenho dos colegas vereadores para viabilizarem

juntos a construeao de um novo gmaslO Para O mumCIPIO. Destacou a
●

一

●

import含ncia da conferencia esportiva realizad
/

l

̲.

●

.

●

ecentemente onde foi discutido

0

Calendaho de eventos espor也vos, OCaSiao em foi debatido tambem a necessidade

da c正a担o de uma Associa担o Esportiva, nO Objetivo melhorar as atividades

esportivas. Finalizou agradecendo o apoio do Deputado Valmir Moretto. O
Presidente Aguinaldo, aPOS Saudac6es, enfatizou a importancia da doacao de
Sangue

em Seguida destacou a reuniao realizada antes da sessao com a equlPe

da EMPAER, enalteceu o recebimento de um caminhao PIRA, Ambulancia e Kits
Para OS trabalhadores rurais do municipio. Criticou a postura daqueles que nao

acompanham de perto o trabalho dos vereadores. Agradeceu o Deputado Gimenez
Pela destina車o de 400 mfl a satide do munlCIPIO, aO Deputado Jose Medeiros por
um patrola, aO Deputado Nelson Barbudo por mais 600 a sa血de do mumcIPIO.

Finalizou destacando a importancia do trabalho dos vereadores, e que aPeSar das

Criticas nao devem desistir. Nada mais havendo a tratar, a PreSente Sessao foi
encerrada

e eu, Vereadora Isamara Eva da Maia Ramos, 1avrei esta ata em igual

teor ao que foi sucedido e que ap6s lida e achada conforme, Se aPrOVada, Serま

重sa血a章a Eva da Maia Ramos

Vereadora

Pr王meira Secretari種

召なら∠ム対座ブル都久一人伝千々在
Vinicius Ba宣bosa do Carmo

Vice ‑Presidente

Ronaldo Adriano de O賞iveira

Segundo Secretario

Ve章e種dor

初の帥勿l
/Aguiれaldo Moura da Si宣va
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