
ATA DA SESSÅo oRDINARIA DO

DEA 18　DE ABRIL DE　2022　DA

CÅMARA MUN重C重PAL DE PORTO

ESPER重DIÅo...

Aos dezoito dias do mes de abril 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, mVOCando a prote(車O de Deus e em nome da

Liberdade e da Democracla, declarou aberta a Sessao. Dando in壬cio aos

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

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

Ferreira, Segundo Secret紅io, Para O PrOCedimento das leituras constantes do

Peaueno E盤Dediente: Leitura da Ata da Sess各o anterior. Por requerimento verbal

do Vereador Ricardo Junqueira e aprova担o do Plenario, foi dispensado este

PrOCedimento e, lancada em血nica votaeao, foi aprovada por unanimidade dos

PreSenteS. Procedeu-Se entaO COm a Leitura do PrQjeto de Lei nO. O8/2022, do

Poder Executivo; Leitura da Indica担o nO. 32/2O22, do Vereador Ricardo; Leitura

da Indica(清O nO. 33/2O22, do Vereador Josimar; Leitura da indicacao nO.

34/2O22, do Vereador Oseias e Leitura da Indica担o nO. 35/2022, da Vereadora

Isamara. Ato Contまnuo. As Indicac6es foram deferidas e o PrQjetos de Lei nO.

O8/2O22 encaminhado para as comiss6es. Nada mais havendo neste dispositivo,

PaSSOu-Se aO Grande E覆輪edieれte. N各o constou vereador inscrito, PaSSOu-Se

entao a Ordem do Dia. Nao constou materia na Ordem do Dia, PaSSOu-Se a

Palavm Livre aos Vereadores para explicac6es pessoais. O Vereador Andre. apos

as sauda?6es, destacou o evento realizado no dia 12 pela Secret岳正a de Cultura

Onde foi tratado sobre o Plano Municipal de Tu正smo, neSSe Sentido solicitou fosse

realizado convite a Secretarえde Agriculta Femanda para que pudesse apresentar

O refehdo plano aos Vereadores; enalteceu o trabalho realizado pelo Poder

Executivo na pessoa do Prefeito Ma轟ins e Vice Prefeito Ant6nio Carlos; Finalizou

no缶ciando a entrega de uma ambulancia para Comunidade Vila Picada. O

Vereador Ricardo. ap6s as saudac6es, Parabenizou os vereadores pelas indicae6es

apresentadas, da mesma a sua indicaeao lida no pequeno



expediente. F血alizou destacando a visita do Deputado Emanuelzinho ao

Municipio nesta data. O Vereador Mandela. ap6s as saudac6es, agradeceu o

Deputado Emanuelzinho pela visita, bem como, aS emendas destinada ao

Municipio de Porto Espehdiao; No債ciou o inicio das obras dos 15km de asfalto da

MT 265, agradecendo o Govemo do Estado pela destinac各o do recurso; Informou

que o pISO da quadra poliesportiva da Comunidade Bocauval es屯em estado

PreC各rio necessitando de reparos urgente, neSSe Sentido ja esta, junto ao Poder

Executivo, buscando parcerias para que sQja feita a reforma quanto antes.

Finalizou solicitando apoio dos colegas Vereadores para que juntos possam

viabilizar recurso para pavimenta《車O da Rua Paulo Verissimo. Nao havendo mais

oradores, eSte dispositivo foi encerrado, PaSSando-Se Para Palavra Livre aos

葦deres de Bancadas. Nao houve orador. Encerrou-Se eSte eXPediente e passou-

se a palavra I.ivre~ Nao houve orador・ O Presidente

A芝uinaldo, aP6s saudac6es, iniciou parabenizando os funcionarios das Secre屯正a

de Sa心de,血formando que atualmente nao ha nenhum caso de COViD19 no

municipio. Quanto as obras de pavimentaeao de 15km de asfalto da rodovia

MT265 parabenizou o Prefeito Martins pela luta incansavel) a quem deve ser

creditado todo o m証to pela referida obra, um SOnho de muitos anos de todo

morador de Porto Esperidiao. Nada mais havendo a tratar’a PreSente Sessao foi

ence調ada, e eu, Vereadora Isamara Eva da Maia Ramosタ1avrei esta ata em igual

teor ao que foi sucedido e que ap6s lida e achada conforme, Se aPrOVada’Sera

Ve readora

追」〆吋へ合お肌
Isamara Eva da Maia Ramos

Primeira Secretarまa

ィん宣〆二位重視メイ_よ%ィル/プチ
Vinicius Barbosa do Carmo

Vice_Presidente



●　　c


