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ATA 021/2022 

17 ª SESSÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2022 

Com a ausência do vereador e presidente Alcides Borges Saldanha e do vereador 

Ataíde de Albuquerque, devidamente justificadas, às dezoito horas e cinco minutos, 

no dia vinte de junho de dois mil e vinte e dois (20/06/2022), o presidente, na ocasião, 

vereador e vice-presidente, Tiago Variza, declara aberta a décima sétima 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 024/2022 - vereador Alcides Borges Saldanha. Ofício n.º 

100/GAB/SMO do Executivo Municipal. Ofício n.º 026/2022 - Departamento de 

Licitação do Executivo Municipal. O presidente declara aberto o GRANDE 

EXPEDIENTE:  Deixa livre a palavra ao vereador Aguinaldo Paz de Moura: Inicia 

agradecendo ao convite para estar presente na assinatura do convênio do 

calçamento da comunidade Chapéu do Sol, diz que fica feliz quando um Secretário 

de Estado olha pelo município. Agradece ao Zé Guilherme que está sendo prestativo 

ao município. Comenta sobre a reunião dos comércios do município e reforça o 

convite para que todos estejam presentes, fala da importância da Associação 

Comercial. Fala da indagação da população sobre as obras que estão sendo feitas 

e faz um convite ao Executivo Municipal para comparecer na próxima sessão para 

estarem trazendo essas indagações, discutindo e trazendo esclarecimentos sobre 

investimentos, ordem de serviço, medições, para que com a saída dos vereadores 

no recesso não faltem essas respostas. O presidente cede a palavra a vereadora 

Daniela Kunrath da Luz: Inicia falando sobre o convênio que será assinado no valor 

de um milhão e meio para o calçamento da comunidade Chapéu do Sol. Conta 

também que será assinado um convênio no valor de oitocentos mil reais, que será 

para compra de equipamentos agrícolas para o município através da Secretaria da 

Agricultura. Fala do convite que o vereador Aguinaldo fez ao executivo, e que o 
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mandato é transparente e comunicativo. Reforça o convite. O presidente cede a 

palavra à vereadora Mariely Pereira Moreira: Inicia parabenizando o Colégio José 

de Anchieta, ao Valdir Cordeiro, e ao Genildo que estavam presentes nos Jogos 

Macrorregionais em Pitanga junto com as equipes, fala que mais uma vez 

representaram muito bem o nosso município e parabeniza os pais dos alunos pelo 

incentivo. Comenta que a Secretaria de Esportes deve olhar para todas as 

modalidades de esportes, disponibilizando centro de treinamentos e incentivo. Fala 

também do convite da Associação Comercial, que é de suma importância que os 

comerciantes participem. Comenta o convite do vereador Aguinaldo, para que o 

prefeito participe da próxima sessão para esclarecimentos e alega que muitas vezes 

são indagados e não sabem responder. Fala sobre o concurso público, em questão 

as vagas no setor de enfermagem, conta que no último sábado foram necessárias 

transferências e não haviam profissionais para estar realizando, conta que 

profissionais que estão em desvio de função não podem receber para estar fazendo 

esse trabalho. Pede para estarem revendo se as vagas de quatro técnicos e um 

enfermeiro é suficiente para o município. O presidente Tiago Variza faz uma 

comunicação, que quarta feira no dia 22 as 19:00 horas, na igreja da Vila do Meio, 

terá uma reunião juntamente a comunidade Vila Veneza sobre a questão da água, 

aonde serão iniciadas as obras para instalação. Agradece e parabeniza a equipe de 

planejamento pela agilidade com o recurso. Fala da reunião da Associação 

Comercial, e da importância da união desses setores. Faz a cobrança sobre a coleta 

de lixo, conta que moradores entraram em contato pedindo que este caso seja 

solucionado. O vereador João Alex fala que também teve reclamações e conta que 

onde mora o caminhão não passou e que as lixeiras estão todas cheias, comenta 

que hoje tem um caminhão próprio para o lixo e que antes quando não tinha, não 

haviam tantas reclamações. O presidente fala que seria interessante o executivo 

trazer uma solução. Pede também que o executivo trouxesse informações sobre a 

Rua Arthur Domingues Guimarães e a Rua Joaquim Monteiro Sobrinho, onde as 

obras teriam que estar prontas no dia 04 de maio e as calçadas ainda não foram 

feitas. Conta que em alguns locais da via, tem meios-fios que estão caídos. Pede 

também sobre providências no asfalto da Rua José Schereiner. O presidente informa 
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que não há matérias a serem discutidas e votadas na ORDEM DO DIA. Declara 

aberto o PEQUENO EXPEDIENTE: O vereador Joao Alex fala sobre a Rua José 

Schereiner, e que em vários pontos o asfalto está rachado, que em pouco tempo, se 

não tomar providências, terá que ser feita novamente a estrada. Fala da cobrança 

dos moradores. O vereador Aguinaldo comenta sobre o convite feito ao Prefeito. 

Pede para que seja incluso o convite na Ordem do Dia. Parabeniza também a Equipe 

do Planejamento. O presidente Tiago fala que a intenção não é ofender ninguém e 

sim resolver os problemas. Declara encerrada a sessão. 

 

 

____________________     ____________________    ______________________ 

Alcides Borges Saldanha              Tiago Variza                  Mariely Pereira Moreira 

       Presidente                             Vice-Presidente               Primeira Secretária 

                                                                      

                                                                    

 

____________________  _____________________   ________________________       

Daniela Kunrath da Luz      Aguinaldo Paz de Moura        Ataíde de Albuquerque 

 Segunda Secretária                    Vereador                                Vereador                        

 

 

 

____________________        __________________         ____________________ 

Jauri Fernandes de Abreu            João Alex Damião            Laurinda Lopes Damião 

             Vereador                              Vereador                                 Vereadora 

 


