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O original assinado por todos os vereadores presentes na sessão de deliberação desta encontra-se a disposição nos arquivos da Casa. 

Ata da 21ª(vigésima primeira) Sessão Ordinária relativa ao ano legislativo de 2022. 

 

Aos 12 dias do mês de setembro, as 18h00, o Presidente da Câmara, vereador Jerry 

Faleiros dos Santos, declarou, sob a proteção de Deus, aberta a 21ª(vigésima primeira) 

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

Caio Vinícios da Silva Santos, Daniel Carneiro Borba, Elias Paulo Neto, Jenilsom 

Amorim Pires dos Santos, Jhonathan Pimenta Gondim, Lazaro Rosa Pires e Rildo 

Marques Pires. 

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

sessão. 

Em seguida, após a leitura, a ata da 20ª(vigésima) sessão ordinária de 2022, foi aprovada 

sem restrição pela unanimidade dos presentes. 

Forma lidos em plenário os expedientes do Poder Executivo Municipal: 

O Ofício 353/2022 que encaminhou resposta a Indicação que solicitou instalação de 

quebra-molas, de autoria do vereador Alcil Pires e a Indicação que solicitou recuperação 

asfalto em frente ao Laticínios, de autoria do vereador Elias Paulo; e 

O Ofício 055/2022 que encaminhou o Projeto de Lei 055/2022 que “Altera a Lei 

Municipal n° 032, de 23 de setembro de 2021, da forma que específica e dá outras 

providências” 

No pequeno expediente fez uso da palavra o vereador e Presidente Jerry Faleiros que 

ressaltou a importância do projeto de lei que altera a lei que criou o programa municipal 

de reforma de moradias e destacou a importância de sua aprovação sem demora. 
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No grande expediente fez uso da palavra: 

O vereador Elias Paulo que questionou qual seria o valor e programa em que se 

enquadraria os beneficiários do programa de reforma de moradia, sendo que o Artigo 6º 

do projeto de lei não cita as condições e os recursos. 

O vereador e Presidente Jerry Faleiros em resposta ao vereador Elias Paulo, após a leitura 

da lei que criou o programa municipal de reforma de moradia, esclareceu que os critérios 

permanecem os mesmos, e o novo projeto de lei retirou despesa com mão de obra e 

ampliou os valores para aquisição de materiais. 

Encerrado o expediente passou-se a ordem do dia. 

De comum acordo do Plenário foi colocado em discussão imediata o Projeto de Lei 

055/2022 que altera a Lei 032/2021 que criou o programa municipal de reforma de 

moradias, que 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. 

Nada mais havendo a se tratar, 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. 
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