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CÂMARA MUNICIPAL DE

INDEPENDÊNCIA
DE UM NOVO TEMPO

ATA DA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO

PERÍODO LEGISLATIVO DE 2022.

Aos dezoito dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois [2022],
às dezoito horas, na sede da Câmara Municipal, situada à Rua Frei
Vidal, 522 - centro, nesta cidade, reuniu-se, sob a Presidência do

Vereador BEZALIEL ALVES PEDROSA, a Câmara Municipal em Sessão
Ordinária. Em nome de Deus o Senhor Presidente declarou aberta a

sessão e, passou os trabalhos ao Secretário, que após a leitura de um
versículo da Bíblia, procedeu a chamada dos Vereadores constando a
presença de todos. A seguir, foi lida e aprovada, sem discussão, a ata da
sessão anterior. Logo após constou no EXPEDIENTE, Ofício do TCE
notificando sobre a apreciação e julgamento de Conta de Governo,
exarado por meio de Parecer Prévio n^ 00291/2021 que se encontra
disponível para visualização no site
www.tce.ce.gov.br/consultaprocessuaI e, Ofício da Fundação Nacional
de Saúde comunicando a celebração de convênio n^ 919770/2021,
tendo por objeto Educação em Saúde Ambiental. Em seguida, passou-
se a ORDEM DO DIA, sendo apresentados, submetidos em votação e
aprovados por unanimidade os seguintes Requerimentos: De autoria
do Vereador FRANCISCO NEMESIO CAVALCANTE requerendo a
reforma da Escola Maria Do Carmo Cardoso, situada no Bairro Placa,
nesta Cidade e; de autoria do Vereador ANTONIO ÍTALO COUTINHO
MACHADO requerendo a pavimentação da Rua Pe. Elício Mota, nesta
cidade. Também foi aprovado por unanimidade o Parecer Favorável ao
Projeto de Lei N- 725/2022 de autoria do Vereador CIRO LEOPOLDO
COUTINHO que denomina de Rita Vieira Coutinho, o prédio onde
funciona a Secretaria de Saúde do município de Independência,
edificada a rua Coronel Senhor Pires, 250, bairro centro,
Independência/CE. Nada mais havendo a tratar em nome de Deus o
Senhor Presidente declarou encerrada a sessão e eu, José Armando
Bezerra Soares Júnior - 1^ Secretário fiz escrever a presente ata que
vai assinada por quem de direito.
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