
y  CÂMARA MUNICIPAL DE

INDEPENDÊNCIA
DE UM NOVO TEMPO

ATA DA DÉCIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO

PERÍODO LEGISLATIVO DE 2022.

Aos quatorze dias do mês de outubro de dois mil e vinte e dois [2022),
às dezoito horas, na sede provisória, desde o dia 12/08/2022 -
Resolução N- 086/2022 do prédio do Colégio Coração de Maria, situada
à Rua Boa Vista, 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 apresentado, submetido em votação e aprovado
por unanimidade Parecer Favorável ao Projeto de Lei N- 738/2022
que autoriza o Chefe do Executivo Municipal a delegar as ações e
serviços de saneamento básico em localidades rurais ou de pequeno
porte do município de Independência/Ceará para o Sistema Integrado
de Saneamento Rural da Bacia Hidrográfica do Parnaíba e suas
associações filiadas. O Presidente Bezaliel comunicou que recebeu
abaixo-assinada de pais de alunos do Alto da AABB e Santa Rita
solicitando que seja disponibilizado transporte para levar os alunos que
estudam na Escola José Ferreira dos Santos em virtude do prédio está
em reforma e essa escola foi transferida para o prédio que funcionava a
escola Pequeno Príncipe. Que em conversa com o Vereador BEZIM
CAVALCANTE, agora responsável por essa pasta do transporte escolar,
o mesmo entrou em contato com o Secretário de Educação e a partir de
segunda-feira já será disponibilizado um transporte para esses alunos.
Nada mais havendo a tratar, em nome de Deus o Senhor Presidente

declarou encerrada a sessão e eu, Antônio ítalo Coutinno Machado -
Secretário, fiz escrever a presente ata que vai assinacja por quem de
direito.
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