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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2022 FLS. 612 

Ata da Primeira Sessão Ordinária, do Primeiro Período, da Primeira 

Sessão Legislativa, da Nona Legislatura, realizada às dezenove horas do 

dia 15 de fevereiro do ano de 2022. 

 

Aos quinze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, às 

dezenove horas, no recinto da Câmara Municipal, reuniram-se na 

presença do Presidente José Lourenço dos Santos, os Vereadores, 

Altamiro de Oliveira, Cristiano Prestes de Macedo, Edson Calixto de 

Andrade, Greicieli dos Santos Silva, Osmar Batista dos Santos Neto, 

Luiz Aparecido Moreira, Sovelth Cardoso e Valdecir Martins, em 

seguida foi aberta a sessão Ordinária que continha em seu expediente a 

ata da Sessão anterior que foi lida e aprovada. Logo depois foram 

apresentadas e discutidas as Indicações Nº001/2022, que solicitava ao 

Chefe do Executivo a limpeza de fossas assépticas de nossa Cidade, 

pedia ainda que se providenciasse uma passada com caminhão do fumacê 

pelas ruas da Município afim de combater os diversos tipos de mosquitos 

transmissores de doenças. Indicação Nº002/2022, que trazia em seu 

escopo a solicitação para instalação de um “parquinho” junto ao Parque 

ecológico, no conjunto São Francisco de Assis e Indicação Nº003/2022, 

que pedia ao Executivo que se providenciasse com a compra de 

equipamentos para composição da fanfarra Municipal, ambas Indicações 

eram de Autoria do Vereador Luiz Aparecido Moreira, colocadas em 

deliberação pelo Sr. Presidente, foram discutidas e aprovadas por 

unanimidade. Após, fora aberta palavra livre aos Vereadores, tendo o 

Vereador Sovelth Cardoso, Edson Calixto de Andrade e Cristiano feito 

uso desta, ambos Vereadores comentaram acerca das Indicações 

aprovadas e parabenizaram o Vereador Luiz pela elaboração destas, os 

Vereadores ainda aproveitam a oportunidade para cobrarem do Executivo 

para que providencie o pagamento da Reposição Inflacionária 

correspondente ao ano anterior a todos os Servidores da Administração, e 

também requereram que seja feito o pagamento do Reajuste aos 

Professores Municipais no valor de 33,24%. E como de nada mais se  
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continuação das FLS 612 

 

tratou, foi a sessão encerrada as vinte horas e quatorze minutos, da qual 

eu, Cleberson Marcos Rodrigo Moreira.......................lavrei a presente ata 

que vai assinada como de costume.  
 

 

 

___________________                                                                   _______________________ 

José Lourenço dos Santos                                                                Cristiano Prestes de Macedo 

            Presidente                                                                                          1º Secretário 

 

 

 

    

                                        

 

_____________________         ____________________               _______________________ 

Luiz Aparecido Moreira       Altamiro de Oliveira              Edson Calixto de Andrade                                                

Vice-Presidente                  Vereador                                         Vereador 
 
 
 
 

_____________________        __________________________               ________________                        
 Greicieli dos Santos Silva         Osmar Batista dos Santos Neto                    Sovelth Cardoso 

            Vereadora                  Vereador                     Vereador 
 

 

                                                       _________________                
                                                          Valdecir Martins 

                                                                Vereador 

 


