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ATA 020/2022
16 ª SESSÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2022
Com a presença de todos os vereadores, às dezoito horas e três minutos, no dia
treze de junho de dois mil e vinte e dois (13/06/2022), o presidente Alcides Borges
Saldanha, declara aberta a décima sexta sessão ordinária do ano de dois mil e vinte
e dois e convida a todos para rezar a oração do Pai Nosso. Pede à 1ª secretária,
vereadora Mariely Pereira Moreira, que proceda a leitura do extrato da ata da sessão
anterior, conforme enviada aos vereadores através do grupo de whatsapp. Após,
coloca a ata em votação e é aprovada por unanimidade. Pede que a 1ª secretária
que proceda a leitura do EXPEDIENTE DA MESA: Indicação n.º 033/2022 - vereador
Jauri Fernandes de Abreu. Indicação n.º 034/2022 - vereador Alcides Borges
Saldanha. Indicação - vereador Tiago Variza. O presidente declara aberto o
GRANDE EXPEDIENTE: Deixa livre a palavra ao vereador Aguinaldo Paz de
Moura: Inicia agradecendo, conta que estiveram nas Unidades de Saúde cobrando
situações de atendimento e da parte humana da Secretaria Municipal de Saúde, fala
que quando as coisas estão erradas é importante cobrar para que assim sejam
solucionados os problemas. Conta de uma demanda complexa em que o secretário
Josias encaminhou, agradece a ele e ao médico. Fala também sobre um convite que
a secretária Nilceia fez para tratar assunto sobre a educação, em questão do projeto
do dia do autista. Agradece a secretária e conta que foi lembrado de um projeto na
área de educação, fala que muitos dos projetos aprovados acabam no
esquecimento, conta de um projeto de 1991 de uma lei referente a largura das
estradas, fala que no período em que esteve nesta casa já tiveram vários projetos.
Ressalta que um desses projetos aprovados é o projeto da Câmara Mirim, fala que
foi decidido que, a partir do ano que vem, será implantado este projeto no munícipio.
Agradece a presença de cada um. O presidente deixa livre a palavra para o vereador
Ataíde de Albuquerque: Faz um requerimento verbal ao secretário Eliseu para que
fosse feito um bueiro em frente ao estabelecimento do Senhor Nego e outro reparo
na estrada da comunidade do Estrela do Oeste onde passa a linha escolar. O
presidente cede a palavra a vereadora Daniela Kunrath da Luz: Inicia falando sobre
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a reforma da Escola Balbina, e conta que também será reformado o piso da escola
municipal de São José. Conta que na segunda feira passada, estiveram reunidos na
entrega dos instrumentos da Banda Municipal, fala que foram investidos 26 mil em
instrumentos de qualidade, e convida a quem quiser participar. O presidente cede a
palavra ao vereador Jauri Fernandes de Abreu: Inicia agradecendo o secretário
Josias, pelo atendimento de urgência prestado nos últimos dias. Fala também sobre
o requerimento que fez sobre loteamento Santa Rita e agradece ao executivo, que
em conversa com o secretario Borges, será realizado o reparo em breve. Comenta
sobre a estrada do senhor Neri Matoso, e que em conversa com o executivo, assim
que cesse a chuva serão patroladas as estradas até a Piquiri papeis e a estrada dele
também. Fala da importância de ir visitar as comunidades para estarem trazendo as
situações para o secretários. Agradece a cada um que está se dedicando para com
o município. O presidente cede a palavra a Vereador João Alex Damião: Comenta
sobre a rua José Schereiner, onde vários falaram para estarem dando uma olhada
no asfalto que está cedendo pelo lado direito, pede uma atenção para notificar a
empresa para que seja feito o reparo. O Vereador Aguinaldo pede aparte e fala que
foi discutido, de que, uma sugestão seria aplainar e cascalhar para que evitasse a
infiltração naqueles locais. O vereador João Alex fala sobre a importância da via para
os moradores trafegarem. O presidente deixa livre a palavra a vereadora Laurinda
Lopes Damião: Inicia fazendo um requerimento verbal ao secretário Elizeu para que
fosse cascalhado a estrada na comunidade Vila Rica, fala das queixas dos
moradores e das mães de alunos, que devido a estrada ruim, o ônibus não está
passando pegar as crianças. Agradece ao Elizeu por ter atendido seu pedido, na
estrada da casa da Dona Neide. O presidente cede a palavra a vereadora Mariely
Pereira Moreira: Inicia agradecendo ao secretário Elizeu, que também com
indicação da vereadora Laurinda, que estarão regularizando a estrada da Vila Rica.
Agradece também o incentivo da prefeitura ao esporte, e pede que a prefeitura
continue incentivando. Fala da moção de aplausos de autoria do vereador Aguinaldo.
O presidente deixa livre a palavra ao vereador Tiago Variza: Faz um comentário
sobre a comunidade Banco da Terra, onde foi feito uma indicação juntamente aos
moradores. Fala que em conversa com o executivo e o secretário, já tem uma data
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para começarem os trabalhos. Parabeniza pelo ato e que a população necessita por
ser linha escolar. Diz que fica feliz por terem firmado o compromisso. Parabeniza a
escolinha TK, ao professor homenageado e ao executivo pelo incentivo. O presidente
informa que não há matérias a serem discutidas e votadas na ORDEM DO DIA.
Declara aberto o PEQUENO EXPEDIENTE: O vereador Aguinaldo cumprimenta o
padre Emanuel e deixa o convite para a festa na comunidade do Reservado do dia
23 a 26. Pede ao secretário que fosse reparado alguns pontos na estrada do
Reservado. A vereadora Mariely fala que estão em campanha de vacina da gripe
para a pulação em geral e para a segunda dose da vacina do Covid também. A
vereadora Daniela deixa o convite em nome do secretário Amauri, para os
empresários, de que no dia 21 de junho as 19:00 no Salão dos Idosos terá um
palestra sobre o papel da Associação Comercial. O vereador Ataíde diz que esteve
visitando os moradores, e fala que terá que ser feito uma lombada em frente ao
estabelecimento do Cabrito pra prevenir acidentes. O presidente faz seus
agradecimentos ao executivo municipal, aos secretários e ao padre Emanuel, que
estão presentes. Declara encerrada a sessão.
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