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Aos 24 dias do mês de agosto do ano de2021, às 19:00, na sede da Câmara Municipal localizada a Rua

Professor Cavalcante, 635, Fátim4 neste Munidpio de Senador Pompeu, rzuniram-se os edis dmte

Poder, sob a presid&rcia do Vereador Abidias SeraÍim do O Filho, e com os trabalhos secretariado pelo

Vereador Antônio Giovani Alves da Silv+ estiveram presentes 1L parlamentares, Abidias SeraÍim do Ô

Filho, Tárcido Francisco de Lima Baia Antônio Giovani Alves da Silva Marcos Ferreira de Almeida
Absolon Mendes de Carvalho, Antônio Audir Camro de Souza Francisco Vieira da Silva Filho, Ivancelio

Moreira Canuto, ]osé Ulisses Bastos Gridrabara, Lourival BarÍeto Braga Junior, Mfucia Lima de Oliveira

Freire. Em seguida o Presidente Abidias SeraÍirn do Ô fruro, pronunciou as seguintes palawas: havendo

quórum regimenta! sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e iniciertos nossos

trabalhos. Abertos os trabalhos, o Presidente colocou aatadaàSa Sessão Ordtnár:a pmaleiturA discussão

votaçáo, sendo aProvado por unanimidade. O Presidenter Abidias do Ó, convidou o 1o Secretario

Giovani Alves pffia fazer a leitura dos Convites e Ofícios enviados a está casa. leitura do

ne30.A7.0212021, Prefeitura Municipal de Senador PompeU infonna {1ue os refuridos Relató,rios

publicados no dia 30 de julho de 2021, através de afixação no Átrio da Sede da Prefeitura Municipal

Senador Pompeu e na rede mundial de computadores. l.eitura da programaçáo do Município. l.eitura

do Decreto Ne1-,612021do t egislativo, "dispõe sobre flexibilização de medidas que estabeleceu a poHtica

de isolamento social para o enfrentamento da pmdemia quanto as atividades da Câmara e do Procon

em razáo da disseminação do novo CoronavÍrus (covid-19) e dâ outras prwid&tcias". O Presidente,

Abidias do Ó convidou o Lo Secretario Giovani Alves par:a Íazer a leitura do Requerimento no66, de

autoria do Vereador Bil do Inharó envio de Oficio ao Sr. Prefeito Municipal Antônio Mauricio Pinheiro

Jucá solicitando a construção de um quebra-molas na rua Cristina Pessoa elrr frente ao colégio Turma da

Mônica. 08 votos favoráveis, nenhum voto desfavorável e nenhuma abstenção - Proposição Aprovada.

Leitura do Requerimento n"67, de autoria do Vereador Bil do Inharé, envio de Oficio ao Sr. Prefeito

Municipal Antônio Mauricio Pinheiro Juca solicitando a construção do calçamerrto da Comunidade

Plarralto, induindo antaSão José. 08 votos favoráveis, nenlx;rm voto desfavorfuíel e nenhuma

Proposição Aprovad,a. O Presidente, Abidias Ao O, por ordem de inscrição concedeu o uso da

ao Vereador lvancelio do Sindicato, que saudou a todos e iniciou sua fala fazendo agradecimentos aos

trabalhadores e trabalhadoras rurais que foram as umas Íazercm a escolha de seus representantes,

f#
agradeceu a todos pelo apoio, disse que gostaria de se reporta em nome da direção eleita reiterando

o que foi apresentado cuno proposta, agradeceu aos 975 votos favoráveis a drapa 0L, ressaltou que foram

980 associados que compareceÍam às urnas, relatou a sensação de ser reeleito e disse que carrega uma

grande responsabilidade. Antes de finalizar sua Íala o Parlamentar concedeu uma parte ao colega

Vereador Filho da Forquilha, que deseiou um boa noite a todos e parabenizou o colega Parlarnentar

Ivancelio pelo trabalho que vem fazendo no Sindicato rul ÍepÍeserrtatividade do Agricultor Rural, disse

que sua reeleição é a prova do seu bom trabalho. O Vereador Ivancelio do Sindicato retorrou a fala e

agradeceu o colega Parlamentar, desejou um boa noite e uma boa semata de trabalho a todos. Por ordem

de inscrição falou o Vereador Ulisses da Civil, que solicitou o uso da Tribuna Liwe e desejou um boa

mesmo disse estar Íeliz ent saber qpe terámuitas obras a serem realizadas no Munidpio
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ParlamentaÍ paÍa ver a condusão, disse que sua Íala naquela
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noite não eÍa paÍa falar sobre esse assunto e sim em rela@o a saúde, reliatou ter uma amiga que iá havia

entrado na iustiça duas vezes pedindo areahza$a de uma cirwgia da coluna, o me§mo disse que a

pessoa ç11tadaprocrúou o Prefeito e obteve a resposta de que não poderia ser feito nada com reliação a

ciruÍgia, o Parlaurentar disse ser um pouco leigo em relação aten$o primaria da saúde, o mesrro disse

que gostaria í111e o pedido fosse aceito e que não fosse mais necessário procutar a iustiça, pediu que o

caso fosse levado até o prefeito e que seja enxergado com bons olhos, o Vereador agradeeu o e§paço e

desejou um boa

relatou que

conseguidas

Govenlo Federal

ênfase ao

Federal, disse

todos aprov aÇáo

Prefeito a

noite. Por

extefllO sua

anterior, fez

ordem de insaição falou o Vereadot Bil do Inharé, que desejou um boa noite,

jamais yistü na entrada da cidade, no qual três maquinas

do PTr o disse que o que entristece é a forma em que o

os Municípios, o mesmo criticas ao Govemor falou dos altos valores, dando

o Vereador falou da de montar ufiIa Corrente Contra O GovernO

coisa deixada pelo PT, o mesma agradeceu

de base para que possam falat cofir

quebra-mola§ Munidpio, esPaço e desejou um

falou Zornttn, todos e

pronto mesma na sessão

comu1licou que oao Prefeito Maurício

Prefeito írá se agraciado no dia dezembro do Bioma da

Caatinga, em seu trabalho que é voltado o il1e10 o mesmo se colOca

a frente do Prefeitos da região centro como A Vereador

respondeu à pelo colega amesma como técreica

na áfieada que esse tipo com são agendadas através

que amesma Ulisses da Civil pediu unla pmte, o mesmo falou que a sinlaÇáo

,& está bastante crítica e relatou que vem acompanhado e ajudando, disse que quando colocaaquestáapma

a colega da saúde de Senador pompeu é porque vê bastante vontade, o Vereador disse não está fazendo

uma critica e sim pedindo que seia visto com bons olhos, agtadeceu a parte. A Vereador retomou aÍala

g dissê compreende a angustia do colega e a vontade de aiudar, relatou ilue mesmo não estando a frerrte

ainda é muito procurada para resolve problentas reliacionados a saúde, explicou que tem

de szu marido e mrigos médicos, assim coruiegue muitos fuvores e que as Pes§oas confundert

llue a me$na tern muita abertaracom a Secretaria de saúde, a Vereadora disse que ira leva a

colega até o preÍeito e que irá converffi com o mesmo. O Parlamentar Ivancelio do Sindicato
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da

do

mesma situação e que não teria como o Município arca apenas com essa cirurgia disse que enquanto
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pediu uma parte, o mesmo rel,atou que em suas visitas ao Município foi procurado no tocante a

recuperação das estradas, disse que alguns colegas divulgaram estradas sendo feitas e que isso gerouma

inquietação no restante do Município de quando serão feitas as outras partes, agradeceu a parte. A
Vereadora À{áÍcia Zomin disse que em sua Íala na sessão passada esdareceu sobre a questão das estradas

e que pelo o que foi passado para ela até o final de setembro tod.as as estradas estarão conduídas,

aproveitou o ensejo e paÍabeÍrizou o colega Vereador pela sua reeleição, parabenizou o Prefeito Maurício

Pinheiro pelo irá receber, falou para o colega Bil do Inharé que concoÍda com suas colocações

e críticas, do Ó pela administração da casa. Antes de f:rrrallzar sua fa7a,

a Parlamentar Carmo, o mesmü saudou a todos e disse que

gostaÍia de paraheruzaÍ ü colega lvancelio do

-) Sindicato pela Rragapela presença na festa do padroeiro do São

joaquim, faTo o Vereador Bil no InhaÍé por

colocações, boa semana e urn boa noite a

O Presidente de boa noite a todos e

boa semilna. N

lida e assiÍrada

declarou

Secretario a

doÓ Filho

\

Tarcido

esfi.rtando tod"as

a qual ser

t?
I

Presidente:Vice-

I

{1 \t'"

Giovani,A.lves da Silva

Absolon Mendes de Carvalho
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a$adeceu ao Vereador

Marcos Ferreira de

uma parte aü

falou que

edas

parte e

de direito,

a Deus por

havendo a

a e§crevi.
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Vereador: o

Antônio Audir Carmo de Souza

da Silva Filho

Canuto
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Vereadora:

]osé Ulisses

Marcia Lima

junior
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Vereador:

Vereador:
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