
ATA DA SESSÅo oRD重NAR霊A DO

DIA O4　DE ABR霊L DE　2022　DA

CAMARA MUN霊C重PAL DE PORTO

ESPERIDIAO...

Aos quatro dias do mes de ab血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 protecao de Deus e em nome da

Liberdade e da Democracia, declarou aberta a Sess互o. Dando inicio aos

trabalhos, depois de veri揖cado o qu6rum reglmental, O Presidente autorizou a

mim, Isamara Eva da Maia Ramos, Primeira Secretaha e ao Vereador Oseias

Ferreira, Segundo Secret岳血o, Para O PrOCedimento das leituras constantes do

Pequeno E盤Dediente: Leitura da Ata da Sessao anterior. Por requerimento verbal

do Vereador Ricardo Junqueira e aprovaGaO do Plenario, foi dispensado este

PrOCedimento e, lancada em dnica vota車O, foi aprovada por unanimidade dos

PreSenteS. Procedeu-Se entaO COm a Leitura do o植cio nO. O2/2022, da Vereadora

Clまudia Regina de Paula Marques Oliveira; Leitura da Portaria O. O3/2O22, do

Poder Legislativo; Leitura do Prqjeto de Lei Complementar nO. O5/2O22, do Poder

Executivo; Leitura do Prqjeto de Lei Complementar nO. O6/2022, do Poder

Executivo; Decreto Legisla血vo na. Ol/2O22　da Comissao de Financas,

Orcamentos e Fiscaliza担o; Leitura da Indicacゑo nO. 26/2022, do Vereador

Ricardo; Le王tura das IndicaG6es nO. 27 e 29/2O22, da Vereadora Claudia; Leitura

da indica車o nO. 28/2O22, do Vereador Aguinaldo. Ato Cont壬nuo. As Indicac6es

foram deferidas, OS PrQjetos de Lei Complementar O6 e O7/2O22 encaminhados

Para COmiss5es e PrQjeto de Decreto Legislativo nO. Ol/2022 encaminhado para

ordem do dia. Nada mais havendo neste dispositivo, PaSSOu-Se aO G章ande

Expediente. N互o constou vereador血scrito, PaSSOu-Se entaO a. Orde血do Dia. Q

PrQjeto de Decreto Legislativo nO. 01 /2O22, da Comissao de Financas, Orcamento

e Fiscaliza担o, dispondo sobre a aprova担o das Contas Anuais de Govemo

exercicio 2O20, foi lancado em prrmeira vota担o nominal, Sendo aprovado por 7

(Sete) votos鰹ⅣOraVeis e l (uma) abstencao. Nao havendo mais nada a tratar na



PeSSOais・ O Vereador Ricardo Junqueira, aP6s as saudac6es, enalteceu a chegada

de um caminhao de PIPA que sera de grande ajuda para Secretaha de Obras do

MumcIPlO, de igual forma o Deputado Emanuelzinho pela emenda, bem como

Prefeito e Vice Prefeito por nao medirem esforcos para garantir a contrapartida do

mumcIPlO na aquisi担o do canl血hao. A Vereadora Claudia, aPOS aS Saudac6es,

registrou o recebimento de um Caminhao PIPA destinado ao Murricipio atraves de

emenda parlamentar do Senador Carlos Favaro. Agradeceu o Deputado Dilmar

Dalbosco pela emenda parlamentar no valor de 8O mil reais para aquisi担o de um

Veiculo para Secretaria de Sa心de. Finalizou parabenizando Prefeito e Vice Prefeito

Pela incans含Vel busca por recursos para o Municipio’destacando os maquinarios

estacionados na frente do Paco Municipal. O Vereador Andre, aP6s os

cumprrmentos, fez breve comentario do cenirio po舶co e econ6mico mundial, e

seus reflexos na economia do Brasil. Destacou a proximidade das proxmas

eleic6es, neSSe Sentido lembrou da importancia de o eleitor conhecer os

candidatos. Por fim, agradeceu a emenda parlamentar des也nada a aquisi担O de

um caminhao para o Municipio. O Vereador Mandela, aPOS CumPrimentos’

destacou o　廿abalho e uniao dos vereadores na busca por emendas para o

mumCIPIO, aPeSar do nao reconhecimento・ Parabenizou o Govemo do Estado pela

destina(車O de emendas e outras que ainda estao por vir. Noticiou a reuniao a

realizada com Secret岳轟o de Sadde a pouco onde foi tratado sobre a

disponibiliza担o de um medico presencial durante os plant6es・ Nao havendo mais

oradores, eSte dispositivo foi ence調ado, PaSSando-Se Para Palavra Livre aos

Lideres de Bancadas・ Nao houve orador・ Encerrou-Se eSte eXPediente e

passou-Se a壁車Vm Lまvre　亀〇年Lidere事P種轟id富農p雷・ O Vereador Mandela,

retomando a t正buna, Parabenizou a Secretaria de Assistencia Social Adriana

pela conquista de um veic山o para a pasta" Reforcou os agradecimentos ao

Deputado Valmir Moretto pelo apoIO aO Munic王pio de Porto Esperidi互o,

ressaltando a importancia da divulgacao do trabalho dos parlamentares do

Estado. O Vereador REcardo, retOmOu a tribuna, tambem tecendo breve

coment盃rios sobre a reuniao realizada ha pouco com o Secret証io de Satlde,

宜nalizou parabenizando todos os血ncionirios da pasta. Em seguida o Presidente

Aguinaldo, aPOS Saudac6es, agradeceu o Senhor Alfeu’Secretario de Sadde’POr

comparecer nesta Casa de Leis o冊indo aS ln ac6es dos



Vereadores, teCeu breve comentarios sobre a presenca integral de um medico

durante os plant6es; Enalteceu a uniao entre o Poder Executivo e Legislativo

Municipal no empenho em buscar equlPamentOS e maquinirios, lembrou que

alnda tem mais por vir・ Destacou o trabalho dos vereadores, Pediu aos colegas

que nao desanimem na caminhada, POIS SemPre Vai existir criticas. Ademais o

asfalto da MT 265 e merito da uniao entre Legislativo e Executivo, Obra que 」a

est岳se iniciando.. Nada ma土s 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, Sera aSSinada por

mim, Pelo Presidente e demais Vereadores:

上之言。倶ここ∽
Andre de Fr種ne種Rosa

Vereador

名/

∠色guinaldo Moura da Sil▼a

Presidente


