ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 010 DE 12 DE AGOSTO DE 2016.

Aos doze dias do mês de agosto de dois mil e dezesseis, às dezenove horas, iniciou-se a
Sessão ordinária com o Presidente, solicitando ao Secretário que fizesse a verificação da
presença dos Vereadores, feita a verificação, constatou-se a ausência dos Vereadores Lindomar
Duarte e Silvanei Correia, segue a Sessão com a leitura bíblica feita pelo Vereador Carlos José,
o Vereador Presidente, solicitou ao Secretário a leitura da Ata da Sessão anterior, que depois de
lida foi colocada em discussão, não tendo discussão foi colocada em votação e foi aprovada.
Segue-se com a leitura dos Projetos de Leis de autoria do Executivo: N° 016/2016 que trata da
Criação da Unidade de Acolhimento Institucional “Casa Lar Gabriel Ramiro” e Projeto de Lei nº
017/2016, que trata de contratação de servidor por tempo determinado vinculado à Secretaria
Municipal de Saúde. Segue-se a Sessão com o Presidente, solicitando a leitura das Indicações:
Indicação nº 006/2016 de autoria do Vereador José Wilson Florentino, construção de pontes ou
bueiros de concretos ou manilhamento, com encascalhamento e readequação da Rua João
Pessoa com a Rua Manaus, dando sequência até o Residencial Queiroz II, passando pela Vila
Xavier, do trecho da Rua Recife com a Rua Manaus e do trecho compreendido com a Rua
Florianópolis e Beira Rio, colocada a Indicação em discussão, o Vereador José Wilson,
discutindo a referida matéria, disse ser esse o anseio dos moradores dessas referidas
localidades, pois a execução de tais obras, trará livre acesso às localidades e um grande
benefício a todos os cidadãos, além de agregar valores a planta genérica de tabelas que servem
de base para incremento de arrecadação, trará também valorização real dos imóveis nas
respectivas regiões e para toda cidade. O Vereador finalizou pedindo apoio dos demais edis à
aprovação da presente indicação, não tendo mais discussão, foi colocada em votação e foi
aprovada. Indicação nº 007/2016 de autoria do Vereador José Wilson, proceder o
encascalhamento e patrolamento no final da Rua São Paulo até a Ponte do Córrego Águas
Claras e em toda extremidade da rua próxima ao acesso, colocada a indicação em discussão, o
Vereador José Wilson, disse ser de suma importância para melhor trafegabilidade destes locais,
sem contar que a mesma tem como objetivo atender a várias reivindicações feitas por
moradores dessa localidade, não tendo mais ninguém para discutir, foi colocada em votação e
foi aprovada. Segue-se a Sessão com o Presidente aguardando alguns minutos para
apresentação de requerimento oral, não havendo esse expediente, o Presidente pediu ao
Secretário que fizesse a chamada para o uso da palavra livre, não havendo nenhum vereador
inscrito para o uso da palavra, o Presidente agradeceu a presença de todos e convocou a
próxima Sessão para o dia 26 de Agosto do corrente, esta Ata depois de aprovada será assinada
por todos os presentes.
Adilson Miguel Novaki, Carlos José de Oliveira, César José da Silva, José Wilson Florentino,
Lindomar Duarte da Silva, Mário Ribeiro da Costa, Marlúcio Gomes Ferreira, Ozéas Marinho
de Oliveira e Silvanei Pereira Correia Cavalheiro.

