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Ata da Sexta Sessao Ordin5ria da C台mara Munic圃de T「a高eo. Quarto Perfodo Legislativodo

Biるnio do ano de dois miI e v'nte e um e dois面i e vinte dois. Ao dia sete do m台s de outub「o

do ano de dois mi葛e vinte e dois′ neSta Cidade de TrairaO′ nO eS由do do Pa「き, Rep軸ca

Federativa do B「asiI′ 「euniu-Se O Poder Legisfativo Municipal,おO9hOO(Nove ho「as)′ SOb a

PreSide雨a do vereado「′ F「ank Sousa db Si看va e a vereadora Po-iana Costa de Sausa que

Subst軸u o segundo secretario Ant6nio Rog6rio" O presidente′ lnVOCando a protecao de Deus

e OS PreCeitos reglmentalS′ declarou aberta a sessao′ COnferi∩do a paiavra ao prlmelrO SeCret轟o

F「ank Sousa para faze「 a chamada dos ve「eadores: Ant6nio Rogdio FonteneIe da siIva,

ArideI$on de Aimeida′ Cieiton Guimaraes MeIaJ Frank Sousa da Silva′ Jos6 Ferra「i,

Jos6 Sabino Clementino da SiIva′ Luiz Jos6 Riffel′ Poliana Costa de S伽はa. Dando

continuidade o p「esidente so輔OU O Ve「eador ]os6 Sabino C案eme軸no da Si-va, Para ier um

t「echo da B輔a Sagrada・ Em seguida o Presidente剛abeしOPC嬉′ franqueou a palavra onde fez

uso da mesma o vereador C看eiton Guimar看es′ inicIOU fala cumpr-menta=do os demais colegas

e p抽ico presente′ COmentOu SObre a falta de segu「anca no munjc「piO e qUe Vem OCOrrendo

OCOrr訂面as de assaltos m m…Cfpio′ e qUe VaO buscar as medidas cabiveis com os 6rg50S

COmPetenteS′ Para SOluciona「 o p「obiema′ aSSlm COnC両ndo sua fala" Em segulda fez uso da

Palav「a a vereadorしui王Jos6 R胴乱que cumprimentou a mesa diretora e o pdblico presente,

lnic10u Sua fala comentando sob「e os roubos que vem acontecendo no municfpio e que p「eciso

Se「 tOmada uma providencia pela poliCia′ faIou que preciso ter um incent:IVO dos 6rg約s p軸cos

Pa「a ge「a「 emPregO Para O jovem [rabalhar, S6 ∂SSim os jovens n豹v5o cair no mundo da

Pe「dic流Assim concluindo sua fala. Em seguida fez uso da palavra o ve「eador Jos6 Sabino,

CumP「imentou a mesa direto「a e os nob「es colegas e o publico presente, inic10u Sua faia

Pedindo apoio ao prefelto que ele e maio「 alito「idade do munic「P-O, e-e e ve o que ta

acontecendo e n豹se manifesta em nad∂ e POr isso pede a unifo de todos para esta 「esoivende

O P「Obiema, COmentou SObre a auschcla do prefeito em seu gablnete qUe e multo di綱

encontra o p「efeito para atender o povo′ aSSim conciuindo sua fala. Em seguida fez o uso da

Palavra o vereado「 A「ideison de AlmeidaI CUmPrimentou a mesa d一〇etora e O Pubi-CO P「eSente′

器蕊認諾豊常盤窪謙譲菩器監嘉一豊器盤
estado para ta so妃rcionando esses problemas da falta de segu「anca no munic面o de trairfo, e

que 」5 foram fejtos tres ofieios pedlndo providencias do prefeltO municipaI e infelizmente nきo foi

atendido, disse que o seu mandato esta a d-SPOSicao do povo, deixou a dlSPOSicao seu nome

Par∂ COnCOr「e aO CargO de p「efelto em 2024, aSSim concluindo sua fa厄. Em seguida fez uso da

Palavra a vereadora Poiiana Costa, CumPrlmentOu a tOdos, iniCiou sua fala cobrando das
autoridades para resoIver esses p「obiemas pa「a esses roubos que esta acontecendo no

municfp10, CObrou tamb6m mais emp印ho do prefeito para ta a「「umando as vICinalS do munic面o

que esta em p6ssimas condic6es de trafego言nciusIVe at「aPa冊ando o trafego dos transporte

escoia「′ aSSim conciu一=do sua fala" Em seguida fez uso da palav「a o vereado「 l=「ank Sousa,

iniciou sua faia cumprime=tando a mesa dlreto「a e O PubIico presente, inlCiou sua fa厄CObrando

do governo do estado mais polic-aS P「O munidpio para a popuIacfo ter uma seguranca de

qua閥ade, dISSe que alguns pessoas j5 fo「am embo「a por causa de fal由　de segu「anga e que

lSSO naO POde acontecerI e que COnta COm O deputado eieitO Wesley Tomaz pa「a由cobrando

maiS SeguranCa do m聞c面o, e de-XOu O Seu mandato a dispos唾b da popuiacao, aSSim

COnClumdo sua fala. Em seguida o Presidente Fraれk Sousa da Silva′ Pede o vereadora Poliaれa

Costa pa「a que faca a leitura dos requerjme巾OS e aPreSenta辞o dos offcios que iogo entra「ao

em djscussao e votac5o: REQUERIM剛TO NoO78/2022, de autorIa do Exmo. Sr, Vereador

A巾6nio Rogdrio Fontenele da Silva (Abi「obaldo), que SOllC舶do Exmo. Sr. P「efeito municipal
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que acione a Exma. Sr, Secre庵na Municipal de Educac5o, Visando compra「 uma cent「a吊e ar

COndicionado, ObJetlVando ofe「ecer malS COnforto ao p抽ico e aos aIunos que faz uso da

bibhoteca Escolar, PertenCente aO InstltUtO de Educa碕O de Trair豹: RfQUERIM各NTO

NOO79/2022′ de auto「ia da Exma・ S「a" Vereadora Poliana Costa de Sousa/MDB′ que SOlicita

do Exmo・ Prefeito Munic(Paしa emitl「 O「dem de serv時os ao setor competente autorizando a

COmPra de uma caixa d%gua de 20.000mi, COm Objetivo de amp=ar a rede de dist「ibuic5o de

agua po庵ve同o BalrrO do Cacau: Leitura do O髄cio 174/2022, P「OtoCOiado na Secreta「la da

Cama「a′ nO dIa 29 de setembro de 2022 enca面nhado pelo Exmo. Sr" Pref匂to muniCipaI da

Saneあdo projeto de Lei sob nOOlO/2022′ aPrOVado, “Djsp6e sobre as Diret「IZeS Para elaborac豹

d∂ Lei Orsamen由「ia de 2023, e da out「as provid釦cias’’. “Lel Municipa1 405/2022′′. Leitura do

Oficio de 186/2022, P「OtOCOiado na secretaria da C台ma「a, nO dia O5 de outubro de 2022

encamlnhado peio Exmo. Sr・ PrefeitO Municipal′ da sangao do p「oJetO de Lei sob noO17/2022,

aprovado que ‘‘Regulamenta os hor轟os de funcionamentos de Bares, Restaurantes, Casas

Notu「nas e Sim幅res’’, e da out「as providencias" “Lei MuniCIPa1 406//2022. Na seq鵬ncIa O S「.

Presidente dessa casa de leis pois em diSCuSS5o e votaeao os 「eque「imentos, Onde todos foram

ap「OVados por un∂nimidade, Nあhavendo maIS nada a se「 deliberado o Sr, P「esidente Frank

Sousa deu por encerrada a sessao as lOh50) dez horas e cinqt]enta minutos),

剛en計io “Pedro Ma鵬elino de Melo〃 camara Municipa獲de Trai「ao - Pa, 07 de outubm

之0之之“　　　　　姦蒙を一-

F「ank Sousa da SiIva

Presidente em Exercfcio

詫忽餌。
Secreti紬a em Exerck:io
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