ATA DA 9º SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
Aos sete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, às dezenove horas no
Edifício do Paço Municipal “Prefeito Aloísio Silva Nascimento”, onde funciona o Poder
Legislativo, sito à Avenida Ana Rocha de Oliveira, nº 548, realizou-se a NONA Sessão
Legislativa Ordinária da 15ª Legislatura e 2º Período Legislativo, sob a presidência da
Edil Senhora Luciana Aparecida de Oliveira e secretariado pelo Vereador Washington
Roberto Azevedo; Estiveram presentes na Sessão os seguintes vereadores: Jorge
Donizete Siqueira, José Marcio Lopes da Silva, Luciana Aparecida de Oliveira, Lindomar
Manoel Joaquim, Marcelo Vicente, Mariene Aparecida Maia dos Santos, Rubens de
Mello Teixeira da Silveira, Vagner Vinicios da Costa e Washington Roberto Azevedo.
Com número legal em Plenário a Presidência deu por aberta a presente Sessão; Em
seguida fez a votação da última Ata, sendo aprovada por unanimidade; Logo após a
senhora Presidente agradeceu a presença, desejando boa noite a todos os presentes;
Em seguida a senhora presidente fez menção de algumas datas comemorativas, sendo
elas: Dia da Liberdade de Imprensa, comemorado no dia 07 de junho; Dia do
Citricultor, comemorado no dia 08 de junho; Dia do Porteiro, comemorado no dia 09 de
junho; Dia do Tenista, comemorado no dia 09 de junho; Dia da Imunização,
comemorado no dia 09 de junho; Dia da Artilharia, comemorado no dia 10 de junho;
Dia da Marinha Brasileira, comemorado no dia 11 de junho; Dia dos Namorados,
comemorado no dia 12 de junho; Dia Mundial ao Combate ao Trabalho Infantil,
comemorado no dia 12 de junho; Dia do Turista, comemorado no dia 13 de junho; Dia
Mundial do Doador de Sangue, comemorado no dia 14 de junho; Corpus Christ, 16 de
junho; Dia do Funcionário Público Aposentado, comemorado no dia 17 de junho; Dia do
Químico, comemorado no dia 18 de junho; Dia do Cinema Brasileiro, comemorado no
dia 19 de junho; Dia do Viajante, comemorado no dia 20 de junho; Em seguida foram
lidas e aprovadas por unanimidade as seguintes Moções: Moção de Pesar 16/2022 de
autoria dos vereadores á família da senhora Maria Auxiliadora da Cruz Pessopani, pelo
seu passamento ocorrido no dia 24 de maio de 2022; Moção de Pesar 17/2022 de
autoria dos vereadores á família da senhora Damar Teodoro Lemos da Silva, pelo seu
passamento ocorrido no dia 28 de maio de 2022; Logo após foram lidas e aprovadas
por unanimidade as seguintes Indicações: INDICAÇÃO 43/2022 de autoria do vereador
Rubens de Mello Teixeira da Silveira; (Indica ao Sr. Prefeito, para que dentro das
possibilidades legais e orçamentárias, proceda à manutenção da esquina da rua Minas
Gerais com a avenida Raul Bíscaro); INDICAÇÃO 44/2022 de autoria do vereador
Rubens de Mello Teixeira da Silveira; (Indica ao Sr. Prefeito, para que dentro das
possibilidades legais e orçamentárias, proceda à manutenção da esquina da rua
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Taquaritinga com a rua Pernambuco); Logo após a senhora presidente comunicou aos
nobres edis que os Projetos de Leis 20 e 21/2022 de autoria do Legislativo Municipal, já
encontra-se com os pareceres das Comissões competentes, encaminhou os mesmos
para a Ordem do Dia. Não havendo mais matérias para o Expediente a Sessão foi
suspensa por cinco minutos para o intervalo regimental; Decorrido o intervalo
regimental a sessão foi reaberta na Ordem do Dia; Na Ordem do dia foi lido e aprovado
por unanimidade os Requerimentos de Urgência Especial aos Projeto de Lei 20 e
21/2022 de autoria do Executivo Municipal. Em seguida foi lidos e aprovados por
unanimidade os seguintes projetos: PROJETO DE LEI 20/2022 de autoria do Executivo
Municipal; (“Ratifica o protocolo de intenções e autoriza a celebração de contrato de
rateio com o Consórcio Intermunicipal Rio Grande e Paraná (CONGRAPAR) e dá outras
providências”); PROJETO DE LEI 21/2022 de autoria do Executivo Municipal; (“Autoriza
o Poder Executivo Municipal a filiar-se na Associação dos Municípios da Araraquarense
e dá outras providências”); Não havendo mais matérias para a Ordem do Dia, passou a
sessão para Explicações Pessoais. Não havendo vereadores inscritos para fazer uso da
palavra a presidente Luciana declarou em nome de Deus encerrada a Sessão às 19
horas e 27 minutos de cujos trabalhos lavrou-se a presente Ata que após lida e
aprovada pelo Plenário será devidamente assinada pelos Membros da Mesa.********

Plenário “Vereador Natal Déo”, 07 de junho de 2022.

LUCIANA APARECIDA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MARIENE APARECIDA MAIA DOS SANTOS
VICE - PRESIDENTE DA CÂMARA

WASHINGTON ROBERTO AZEVEDO
1º SECRETÁRIO

MARCELO VICENTE
2º SECRETÁRIO
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