
X  CÂMARA MUNICIPAL DE

INDEPENDÊNCIA
DE UM NOVO TEMPO

ATA DA DECIIilA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DO

PRIMEIRO PERÍODO LEGISLATIVO DE 2022.

Aos vinte e dois dias do mês de abril 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 nada constando no EXPEDIENTE, passou-se a
ORDEM DO DIA, sendo apresentados, submetidos em votação e
aprovados por unanimidades os seguintes Requerimentos: de autoria
do Vereador JOSÉ ARMANDO BEZERRA SOARES JÚNIOR de N^s
008/2022 que requer a mudança dos equipamentos da academia de
saúde existente na praça do mercado para a praça do Batalhão e,
009/2022 que requer a demolição para construção de um novo
mercado público ou a reforma do atual mercado desta cidade; de autoria
do Vereador CIRO LEOPOLDO COUTINHO de N^ 010/2022 que requer a
reforma da escola da localidade de Oriente, neste município e; de autoria
do Vereador JOSÉ JOCERLÂNIO LIMA COUTINHO de N^ 011/2022 que
requer a reforma do Colégio da localidade de São Joaquim, neste
município. Também foi aprovado por unanimidade PARECER
FAVORÁVEL ao Projeto de Lei N- 731/2022 de autoria do Poder
Executivo Municipal que dispõe sobre a campanha especial de
regularização tributária e arrecadação [ACERTA] 2022. Nada mais
havendo a tratar em nome de Deus o Senhor Presidente declarou

encerrada a sessão e eu, ítalo Coutinho Machado - Secretário fiz
escrever a presente ata que vai assinada por quem de direito.
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