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ATA DA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO
PERÍODO LEGISLATIVO DE 2022.

Aos dois dias do mês de setembro 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 ausência dos
Vereadores: JOÃO EDELTRUDES SOARES NETO, JOSÉ JOCERLANIO
LIMA COUTINHO e RAIMUNDO IVO VIEIRA. 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 apresentado,
submetido em votação e aprovado por unanimidade Requerimento N-
024/2022 de autoria do Vereador GILDERLANIO LACERDA
CAVALCANTE que requer a construção de uma quadra de futevôlei no
município de Independência. Em seguida, foram apresentados e
encaminhados às Comissões competentes os Projetos de Lei: N-
725/2022 que dispõe sobre normas e critérios para exercer a função de
diretor escolar nas unidades de ensino da rede municipal de
Independência/CE e, N® 736/2022 que dispõe sobre o programa de
guarda subsidiada para crianças e adolescentes em situação de risco
social. Usou a Tribuna o Vereador GILDERLANIO CAVALCANTE para
transmitir comunicado da Secretaria de Agricultura do Município com
relação ao garantia safra 2022/2023, que as inscrições terão início no
dia 12 de setembro até o dia 21 de novembro do corrente ano; que agora

não tem mais história de migrar os cadastros, todos terão que fazer
novas inscrições. Informou ainda, que havendo perda da safra esse
benefício teve um acréscimo para R$ 1.200,00. O Presidente Bezaliel
perguntou como se encontra a situação da perda da safra em nosso
município, sendo informado que não foi constatado acima de 50% como
é necessário. Nada mais havendo a tratar em nome de Deus o Senhor

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