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Ata da 12ª(décima segunda) Sessão Ordinária relativa ao ano legislativo de 2022. 

 

Aos 30 dias do mês de maio, as 18h00, o Presidente da Câmara, vereador Jerry Faleiros 

dos Santos, declarou, sob a proteção de Deus, aberta a 12ª(décima segunda) sessão 

ordinária de 2022, contando com a presença dos vereadores: Alcil Pires dos Santos, 

Daniel Carneiro Borba, Elias Paulo Neto, Jenilsom Amorim Pires dos Santos, Jhonathan 

Pimenta Gondim, Lazaro Rosa Pires e Rildo Marques Pires. 

Registrou-se a ausência, por motivo de saúde, do vereador Caio Vinícios da Silva Santos. 

Por haver quórum legal o Presidente declarou aberto o expediente e informou a pauta 

desta sessão. 

Em seguida, após a leitura, a ata da 11ª(décima primeira) sessão ordinária de 2022, foi 

aprovada sem restrição pela unanimidade dos presentes. 

Não houve matéria a ser lida em Plenário e por consequência não houve o pequeno 

expediente. 

No grande expediente o vereador e Presidente Jerry Faleiros agradeceu aos colegas que 

estiveram presentes na entrega de um trator agrícola, proveniente de emenda parlamentar 

do Deputado Federal José Nelto, benefício que será utilizado em ações de apoio à 

agricultura familiar. E também ao Deputado Estadual Bruno Peixoto pela emenda de 

duzentos mil reais para ser investido na saúde do nosso Município. 

Justificou que o motivo da ausência do vereador Caio Vinicios foi devido a problemas 

relacionados a sua saúde. 

E informou que foi fechado acordo com a Cooperativa SICOOB com a finalidade de 
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disponibilizar empréstimo consignado aos vereadores e servidores da Câmara. 

Encerrado o expediente passou-se a ordem do dia. 

Colocado em discussão o Projeto de Lei 049/2022 que “Dispõe sobre a contratação por 

tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse 

público, nos termos do Inciso IX, do Artigo 37, da Constituição da República Federativa 

do Brasil de 1998”, de autoria do Poder Executivo Municipal, foi aprovado em primeira 

e segunda votação pela unanimidade dos presentes. 

Encerrado a ordem do dia o Sr. Presidente concedeu a palavra a quem se interessasse para 

fazer as considerações finais. Oportunidade em que não houve nenhum interessado. 

Após isso, nada mais havendo, o Presidente agradeceu a presença de todos e declarou 

encerrado esta sessão. 

Está sessão foi registrada em áudio e vídeo conforme regulamenta o Decreto Legislativo 

03/2005. 

Pelo que foi lavrada à presente ata, que é lida e achada conforme, vai ser assinada por 

todos os vereadores presente. 

Contém esta Ata 2 páginas, numeradas de 34 a 35. 


