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Ata da 31ª(trigésima primeira) Sessão Ordinária relativa ao ano legislativo de 2022. 

 

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

Faleiros dos Santos, declarou, sob a proteção de Deus, aberta a 31ª(trigésima 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 30ª(trigésima) sessão ordinária de 2022 foi aprovada 

sem restrição pela unanimidade dos presentes. 

Foram lidos em plenário: 

A Indicação 11/2022, de autoria do vereador Elias Paulo, que “Solicita ao Poder 

Executivo Municipal instalação de rede pública de iluminação”; e 

O Requerimento 01/2022 que “Requer registro de chapa para concorrer a Mesa Diretora 

para o Biênio 2023/2024”. 

No pequeno expediente fez uso da palavra o vereador Elias Paulo solicitando apoio dos 

colegas ressaltando que a rua de que tratou a indicação encontra-se às escuras trazendo 

alguns transtornos para os moradores, incômodo que acredita resolver instalando rede 

pública de iluminação. 

No grande expediente fez uso da palavra o vereador e Presidente Jerry Faleiros que 
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agradeceu aos servidores, prestadores de serviços e colegas pela parceria na gestão 

2021/2022, em especial ao vereador Lazaro Rosa por encarregar-se da tesouraria. 

Solicitou auxilio dos colegas em cobrar do Executivo Municipal o compromisso 

assumido em reformar o prédio da Câmara com os recursos devolvido por esta Casa, uma 

vez que o Legislativo não possuiu quadro de funcionário suficiente para compor uma 

comissão de licitação; e também apoio na eleição da Mesa Diretora. 

Encerrado o expediente passou-se a ordem do dia. 

Deu-se inicio a eleição da Mesa Diretora para o Biênio 2023/2024 nomeando como 

escrutinadores os vereadores Alcil Pires e Rildo Marques, que rubricaram as cédulas de 

votação. 

Após colhidos os votos por ordem de chamada apurou-se o seguinte resultado: a “Chapa 

Um” – única chapa registra para concorrer a eleição – foi eleita por 7(sete) votos; 2(dois) 

votos brancos; e não havendo voto nulo. 

Diante do apurado o Presidente proclamou o resultado e declarou como eleita a “Chapa 

Um”, e apta a exercer seu mandato a partir de 1 de janeiro de 2023; para o Biênio 

2023/2024. 

Após isso o Sr. Presidente concedeu a palavra aos membros da chapa eleita para que, se 

interessassem, fazer considerações e agradecimentos. 

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, agradeceu a presença de todos e declarou encerrado esta 
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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 3 páginas, numeradas de 86 a 88. 


