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Ata da Oitava Sess5o Ordindria da Cama「a Municipai de Trair5o. Quarto Perfodo LegiSlativo

do Bie面o do ano de dois mil evinte e um e dois mil e vinte dois. Aodia vintesetedo m台sde

Outubro do ano de dois mii e vintE dois, ne5ta Cidade de Trairfb, nO eStado do Pa「き,

Rep帆ica Federativa do Brasil′ re面「am-Se O Pode「 Legjslativo Municipai, ds 18h(dezoito horas),

SOb a presid台nci∂ do vereado「軸abe Lopes de Sousa, VICe-P「eSidente o ve「eador Joきo

Natanael Silva Sousa eprimelrO SeC「etarIO O Vereador Frank Sousa da Silva, O presidente,

invocando a p「otec割o de Deus e os p「eceitos 「eginentais, declarou abe鴫a sessao, COnfe「indo a

Palavra ao prime汀O SeCreta「io F「ank Sousa da SiIva, Pa「a fazer a chamada dos vereado「es:

Aridelson de Å看meida, Ånt6nio Rくりe「io Fontenele da Si看va, CIeiton Guimaraes Melo,

郎al離しOpeS de Sousa,即s Matias de Souza Castral Frank Sousa da SiIva, J〇着o

NatanaeI Silva Sousa, Jos6 Ferrari, Jos6 Sabino Ciementino da SiIva,しuiz Jos6 Ri惰al e

Po!iana Costa de So雌a. Dando conthuidade o presidente soIicitou o vereador Jo96 Sabino,

Para ler lIm treCho da B予blia Sagrada. O p「esidente f「anqueou a paiavra, Onde fez uso da mesma

O Vereador Jo5o Natanael Silva Sousa, CumPrimentou a mesa direto「a, OS demalS COIegas e

Pub=co p「esente′ e iniciou suas agradecendo o apoio do gestor m…lCipal que o「denou o

asfaitamento da cabecelra da ponte que da「 acesso ao bairro da pista′ Onde a mesma estava

quase int「afegavel quando chove′ COmentOu tambきm sob「e o apoio que o prefeito ta dando pa「a

fazer outro acesso que llga「a O ba面O da pista∴aO baIrrO do cacau e que esse acesso trar6

beneficio a populaき5o desses dois balrrOS, aSSim conciumdo sua fala. Em seguida fez uso da

Paiavra o vereador F「ank Sdusa, CumP「imentou a mesa diretora os demalS Vereadores e o

Publ妃o p「esente言niciou sua fala comentando a empresa Vla Oeste onde fez uma vala pa「a

COIocar bueiraS a mais de 30 dlaS a e ate hqje nunca conc両u o servico e vem 「ecebendo varjas

recIamac6es dos mo「adores, falou que comentou com o prefeito sob「e aqueia situaCあ′ Segundo

eIe vai resoIver o problema, aSSim concIuindo sua faia. Em seguida fez uso da palavra o ve「eador

しuiz Ri簡ei, CumP「imentou a mesa di「etora o colega presente inicIOU SUa fala comentou que

tava′ PreOCuPado com o projeto que ia se「 votad。 hoJe que naO Vai mais′ e que eSSe PrOJetO era

muito impo鴫nte pa「a poder a p「efeitura fazer um financiamento para aqulSi辞o de dois papas

蕊e.藍嵩u誓諾嵩u認諾嵩書誌嵩Oどじ詑器.P謹書嵩



凄
巳STADO DO PARÅ

Rep心b止ca Federativa do Brasll

Camara M皿icipal de Trairao

CNPJ 10 22宣828/000上23

COmentando sob「e o prQjeto de lei que nao vai entra p「a votacao, fatou que ouve um pequeno

desentendimento das ambas as partes por isso nao vai ser votado, mais assim que comlSSaO

anaIisar vai sim ser votado′ faIou que espera que a populacao vote consciente no proxlmO

domingo e que tudo aco「ra em paz, desejou a todos um bom fim de semana, aSSim conclulndo

Sua faia, Em segulda o Presidente剛abeしopeS de Sousa pede ao prlmeiro secret緬o o

Vereador FI’ank Sousa Silva para que faca a leltu「a de dos 「equerimentos, aPreSent∂Cあe

VOtaCaO do proJetO de Iei nO O16/2022, que logo em seguida entrara em discussao e vota街o, e

apresenta!50 do p「ojeto de lei nOO14/2022: REQUとRIMENTO NOO80/2022, de auto「ia do

Exmo. Sr, JOSEしUIZ RIF髄L/PSDB, que 「eque「 do setor competente Iigado a adm仰St「aC5o

PubIica a胸era「 a Piaca de Taxista, aProVado atravds de Pro]eto de Lei Municipai, neSta Casa

Legislativa, a faze「 a cobertura no t「ansporte passagei「os pertencentes a Comunidade de

Jamanxim. Com fInalidade de atender a demanda de passageiros individual e assim atender os

anselOS daqueie pd輔co atvo: REQUERIMENTO NOO8宣/2022, de auto「ia do Exmo. Sr.

Ve「eador ARIDとLSON D要AしMEIDÅ/MDB, que SOlicita do ∈xmo, Sr. PrefeltO Mlmicipai, a

emItir ordem de servicos para Sec「eta「la Municipai de Obras e Servicos Urbanos (SEMOSU),

Visando construir Iombadas nas Ruas e Avenidas as faitadas no per血etro urbano da sede do

Municfpio, COm eSPaCamento de (100) met「os, O reivindicado visa 「eduzi「 as altas veiocidades de

嵩蒜V謹認諾轄嵩諾蒜琵霊蕊荒霊富豊器「。認諾重蒜
CしたMENTINO DÅ S暮しVA/MDB, que SOiicita do Exmo. S「. Prefeito Munic岬ai, a emitir ordem de

SerV鳴OS Para Secretaria Municipai de Obras e Servicos Urbanos (SEMOSU), a fim de faze「

empi掃「ramento nos ramais adjacentes, que Ofe「ece ace撃O aS Chataras ilgando a vicinai da

Batata que fomece acesso sede do Munjcipio: VOTACAO DO PARECER que aprova o

認識嵩嵩晋絃欝塁昔器誓書認諾黒土請え詳説嵩霊
deしei NO O14/2022′ que ‘‘Autoria o Poder ExecutlVO do MunIC[pIO de Trairao a reaiizar

Ope「ac着o de Credito com o Banco do BrasiI S, A. e da out「as p「ovidされcIaS’’. Na sequencia o Sr.

言諾駕篭昂繋誌認諾‡菅笠霊霊罰荒蕪謹書雪謹言
Ser dellberado o Sr, PresIdente即abeしopes de Sousa deu por encerrada a sessao as

19hOO(dezenove ho「as),

de T「airao - P4, 27 de outub調
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