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ATA 045/2021 

37ª SESSÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2021 

Com a ausência dos vereadores Tiago Variza e Mariely Pereira Moreira devidamente 

justificada, às dezoito horas e quinze minutos, no dia seis de dezembro de dois mil 

e vinte e um (06/12/2021), o Presidente declara aberta a trigésima sétima sessão 

ordinária do ano de dois mil e vinte e um e convida a todos para rezar a oração de 

costume da casa. Pede para segunda secretária vereadora Daniela Kunrath da Luz 

que proceda a leitura do extrato das atas de n.º 043 e 044 do ano 2021. Após, coloca 

as atas em votação e é aprovada por unanimidade. Informa que não há matéria a 

ser lida no EXPEDIENTE DA MESA. Declara aberto o GRANDE EXPEDIENTE: 

Cede a palavra para o vereador Aguinaldo Paz de Moura: Comenta sobre o 

acidente de trabalho que ocorreu em nosso município com jovem Luiz Fernando que 

encontrasse na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), e pede apoio e orações de toda 

a população para os familiares e para a vítima. Agradece a Secretária Jeinifer 

Amanda pelo convite para participar da Audiência Pública do Plano Diretor e convida 

os demais munícipes. Convida os produtores rurais que tiverem interesse em 

participar do lançamento do plano de inseminação artificial no dia sete de dezembro 

que será realizado no salão dos idosos as quatorze horas, com objetivo dos 

produtores de leite obterem um melhoramento genético em seu rebanho. Diz que 

está sendo cobrando pela população sobre informações de diárias que foram usadas 

por três funcionários do Executivo que se deslocaram para o município de Pitanga 

para comprar enfeites natalinos, esclarece que não é irregular mas, porém é 

desnecessário, pois se deve cuidar do dinheiro público. O Presidente cede a palavra 

ao vereador Ataíde de Albuquerque: O vereador não fez uso da palavra. O 

Presidente cede à palavra para a vereadora Daniela Kunrath da Luz: Faz a leitura 

de convites de programas relacionados ao Executivo e faz breves comentários a 

respeito de cada um. O Presidente cede a palavra ao vereador Jauri Fernandes de 

Abreu: O vereador não fez uso da palavra. O Presidente cede a palavra ao vereador 

João Alex Damião: Faz um pedido ao responsável para realizar o serviço de 

patrolamento e cascalhamento na rua de acesso ao posto de combustível Laçador, 
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a rua encontrasse intransitável. O Presidente cede a palavra a vereadora Laurinda 

Lopes Damião: Faz um agradecimento ao Secretário de Viação Elizeu pela 

realização de trabalhos pedidos por ela e faz um pedido verbal ao Executivo para 

melhorias nas estradas da localidade de Rio Salgado no Distrito de São José. O 

vereador Alcides Borges Saldanha: não fez uso da palavra. Declara que não há 

matéria a ser discutida e votada na ORDEM DO DIA. Declara aberto o PEQUENO 

EXPEDIENTE: O vereador Aguinaldo faz um agradecimento aos Secretários de 

Viação Elizeu e de Urbanismo Antônio Borges. A vereadora Laurinda agradece o 

Secretário de Urbanismo Antônio Borges por ter atendido seus pedidos e faz um 

comunicado aos moradores próximos de sua residência que juntamente com a 

pavimentação asfáltica também será feita a rede de esgoto. A vereadora Daniela 

comenta que ocorreu uma reunião na localidade da Linha Lontrense tratando 

assuntos referentes à regularização dos documentos de terras dessa e de outras 

localidades próximas que necessitam regularização. O Presidente Alcides faz um 

agradecimento aos Secretários de Habitação e Obras Elias Delgado e de Urbanismo 

Antônio Borges por estarem atendendo seus pedidos. O Presidente declara 

encerrada a presente 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 
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   Segunda Secretária                         Vereador                                Vereador 
 

 
 
 

____________________        __________________         ____________________ 

Jauri Fernandes de Abreu            João Alex Damião            Laurinda Lopes Damião 

             Vereador                              Vereador                                  Vereador 


