Ata da sessão Ordinária da Câmara Municipal de Itaporanga,
realizada no Dia 27 de Maio de 2021, na sua Sede Localizada
na Avenida Getúlio Vargas, 139, no Centro da Cidade, sob a
presidência dos Trabalhos o Vereador Judivan Custódio, a
qual fez a chamada dos Vereadores presentes, sendo: Hélio,
Bibi, Bebeto, Duvan e Jailson. Tendo declarado aberta a
sessão pediu proteção a Deus. Em seguida o Presidente
convidou o vereador Duvan para compor a Mesa Diretora
como Primeiro Secretário. Em seguida o Presidente pediu
para que o Segundo Secretário Bebeto, fizesse a leitura da ata
anterior, que foi lida, colocada em discussão e votação, a qual
foi aprovada por unanimidade. Logo após o Presidente pediu
para que o vereador Bebeto, fizesse a leitura do Expediente,
sendo: Projeto de Lei N°09/2021-Propositura do Poder
Executivo
Municipal
representado
pelo
Prefeito
Constitucional Divaldo Dantas. Dispõe sobre as diretrizes
para a elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de
2022 e dá outras providências. Projeto de Lei N°11/2021Propositura do vereador Hélio Rodrigues. Reconhece e
declara de utilidade pública o Núcleo de Integração Rural de
Cravoeiro nesta cidade e dá outras providências.
Requerimento N°81/2021-Propositura do vereador João
Pereira de Sousa. Solicitar a Prefeitura Municipal o serviço de
tapa buraco na estrada que liga Itaporanga as Comunidades
Caiçara, Muquem e São Pedro. Requerimento N°82/2021Propositura do vereador João Pereira de Sousa. Solicitar a
AESA e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Agropecuário e Meio Ambiente o roço dos açudes: Cachoeira
e Pau Brasil. Requerimento N°87/2021-Propositura do
vereador Albino Leite Lopes Filho. Solicitar a Prefeitura a
realização do São Pedro Virtual com os artistas da terra,
repetindo o evento que ocorreu em 2020. Requerimento

N°88/2021-Propositura do vereador Albino Leite Lopes
Filho. Solicitar a Secretaria de Assistência Social a realização
de uma audiência pública com a participação do CRAS,
CREAS e Conselho Tutelar para discutir sobre a violência
doméstica contra as mulheres, o abuso e a exploração sexual
contra crianças e adolescentes. Em seguida o Presidente
passou a palavra ao Vice-Líder do Bloco Independente o
vereador Jailson, o qual se absteve da fala. Logo após o
Presidente passou a palavra ao Líder de Situação Hélio, o qual
se absteve da fala. Dando continuidade o Presidente passou
para Ordem do Dia, e colocou o Projeto de Lei N°09/2021
em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Em
seguida o Presidente colocou o Projeto de Lei N°11/2021
para que o vereador Bebeto fizesse a leitura do Parecer da
Comissão CJR, a qual optou pela legalidade. Logo após
passou a palavra ao vereador Hélio, para que fizesse a defesa
do Projeto, depois em discussão e votação, foi aprovado por
unanimidade. Em seguida os vereadores Duvan e Bibi
pediram para colocar em votação a retirada dos seus
requerimentos, em respeito ao colega vereador Márcio. O
presente colocou em votação, foi aprovado por unanimidade.
Em seguida o Presidente agradeceu a presença de todos e deu
por encerrada a sessão. E para constar lavro à presente ata,
que será lida, aprovada e assinada pela Presidente, Vereadores
e Assessoria Jurídica desta Casa Legislativa. ITAPORANGAPB 27 DE MAIO DE 2021.

