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PODER LEGISLATIVO

CÂT,LARA MUNICIPAL DE RIACHÀO Do DANTAS

PEOUENO EXPEDMNTE

Foram lidas pelo primeiro secretário as seguintes matérias: MOÇÁO DE PESAR N.
04/2022, PROJETO DE DECRf,TO LEGISLÀTTVO N'09/2022,
PROJETO Df, DECRETO T,EGISLATIVO N'10/2022, PROJf,TO DE DECRETO
LEGISLATM N"1U2022, OrrCrO N.25/2022.

GRANDE EXPEDIENTE
o primeiro a f'azer o uso da tribuna e o vereador Jose Edson de Almeida, inicia saudando
os colegas vereadores o público presente e o público das redes sociais. se solidariza a
família de Maria e Neguinho residentes do povoado colegio pela perda de seu Íilho Luan
e encerra o seu pronunciamento.

o prôximo a fazer o uso da tribuna e o vereador Marcelo Barbosa Rodrigues, inicia
saudando os colegas vereadores o púbtico presente e o público das redes sociais. se
solidariza a família de Luan, agradece a gestão municipal por meio da s ade
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esportes que atendeu a sua indicação sobre o seu proj eto Mf,U p

ATA N'T.660 SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂ}ÍARA MUNICIPAL DE RIACHÃO
DO DANTAS.

REALIZADA NO DIA 12 DE MAIO DE 2022.

Aos doze dias de maio de dois mil e vinte e dois, às l7:00 horas, no plenário Deputado
Horácio Dantas de Goes, da Câmara Municipal de Riachão do Dantas, situado na Trv.
Frei Idelfonso, S,N reuniram-se os seúores vereadores, sobre a presidência do Sr.
Presidente: José Robério Rodrigues dos Santos, presentes os vereadores: José Robério
Rodrigues dos Sentos, André Souza Lopes de Almeida, llarcelo Barbosa Rodrigues,
Tarcísio Almeida Figueiredo, Josenilton Araújo da Conceiçâo, Albertino Franco
Souza, Ivanildo Macedo dos Santos, Jose Edson de Almeida, Suzana Menezes Via,a,
Maria Luciene de Jesus Dantas (10). Ausente: Josó Matos do Nascimento Fitho(Of ).
Constatada a existência de número legal, o Sr. Presidente declarou aberta a Sessão.
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DESPORTISTA, laz uma alerta em relação a colocação da I

churrascaria de Eraldo no povoado Alecrim, pede para a DR rever essa situação,
que o mesmo falou que não pode ser implantado a lombada no local, ci ta que não entende
essa colocação pois antes tinha, e encerra o seu pronunciamento.

O próximo a fazer o uso da tribuna é o Vereador Abertino Franco Souza, inicia
saudando o Sr. Presidente, colegas vereadores, o público presente e o público das redes
sociais, se solidariza a família Farias pelo falecimento de Luan, parabeniza a Sra. prefeita

Simone e a secretária da assistência Social Valéria Lopes pelo evento em homenagem ao
dia das mães e encerÍa o seu pronunciamento.

O próximo a fazer o uso da lribuna é o Vereador Tarcísio Atmeida Figueiredo, inicia
saudando o Sr. Presidente, colegas vereadores, o público presente e o público das redes
sociais, cita que muitos querem transparecer para a sociedade fatos que já vem
acontecendo e ainda não foi feito e que vai ser realizado por suas cobranças, comenta que
um vereador quis cobrar por um beneficio em relação ao asfalto no conjunto Albano
Franco, mas estiveram presentes para fiscalizar, fala que na sernana passada esdveram
aqui umas jovens que fazem parte da igreja irmã Dulce, cita que o vereador Tarcísio já
encaminhou para o relator o projeto da construção da mesma, cita que em outras gestões
foram iniciado muitos beneficios com a sua participação, comenta que está havendo
boatos que os paÍlamentares Tarcísio e Albertino estão segurando, cita tudo isso é
mentira, pede para Câmara colocar o Projeto, comenta que quem tem têlhado de vidro
nãojoga pedra no outro, comenta que não adianta fazer politicagem, cita que não vai se
omitir para realizar a doação do terreno, fala que poderia culpar o presidente da Casa, por
não ter colocado o projeto, mas nâo fez porque sabe que o mesmo não vai colocala no
momento por coÍrer o risco de ser dem:bado mais na frente, e encerra o seu
pronunciamento.

O próximo a fazer o uso da tribuna e o Vereador José Robério Rodrigues dos Santos,
inicia saudando os colegas vereadores, o público presente e o público das redes sociais.
e enceÍra o seu pronunciamento. Se solidariza a família de Maria pelo falecimento de
Luan, parabeniza Valdiclei pela passagem do seu aniverúrio, comenta que o projeto da
doação do teÍreno para a construção da igreja irmã Dulce está sendo analisado pelo
executivo, cita que a procuradora da Câmara já deu o seu parecer em janeiro
e vinte e um, parabeniza todos os profissionais da área da enfermagem em al
dia e encerra o seu pronunciamento. 3.T
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Não havendo mais nada na ordem do dia, o Sr. Presidente declarou encerrada a
para constar lavrou-se esta Ata a qual será assinada pelo presidente, vice presidente e
demais Vereadores.

Sala de Sessões, 12 de maio de 2022.
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vereador-PT


