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PRESIDENTE

ATA DA SEXTA REUNIAO ORDINARIA DO ANO DE 2022 -18/04/2022 -19hoo

1        Aos dezoito dias do mss de abril  de 2022, ds dezenove horas, no salao destinado ds reuni6es desta

2        Camara  Municipal,  situada a Avenida  15  de  novembro,  829;  nesta cidade  de  Reden9ao  da  Serra,

3        Estado de sao paulo, ap6s verificapao do quorum em chamadanominal sob a presid6nciado vereador

4        Ant6nio  carlos  Freitas  Nogueira -Republicanos,  que junto  com  os  vereadores:  Edleno  Ant6nio

5        Angelo Medeiros -Republicanos, Ednilson Aparecido Angelo Medeiros -PL, Eduardo Aparecido de

6        Moraes -PSD, Jos6  Ivo Alves pereira -PROS, Jos6 Roberto santos -PL, Jtilio cesar de campos

7        Rodrigues-PL, Marcos Joel de Faria-PTB e Mdrio Lopes -PSDB; sob aproteeaode Deus, declarou

8        aberta a sexta Reuniao ordinaria do ano em curso. A reuniao comecou com a leituradaata anterior,

9        que  tendo  sido  colocada em  discussao  e  votapao,  foi  aprovada  por  todos.  Nao  houve  expediente

10        recebido  do  Poder  Executivo.   Do  expediente  recebido  do  Poder  Legislativo,  fez-se  a  leitura  do

11        Pareceres  das  comiss6es  permanentes sobre  o  projeto de  Lei n° 17/2022  (Poder Executivo),  dos

12        Requerimentos n° 24 e 25/2022, da Mocao de Aplausos n° 03/2022 (aprovada em votapao por todos

13        os vereadores) e das Indicac6es n° 33 a 36/2022. Dando prosseguimento aos trabalhos, o presidente

14        da camara declarou abertas as inscrie6es para a TRIBUNA DOS VEREADORES para uso da palavra.

15        segundo a Ordem de  lnscricfo a seguir, os Vereadores: Jdlio Cesar de Campos  Rodrigues -PL   e

16        Eduardo Aparecido de Moraes -PSD. Ap6s o intervalo regimental, durante a ordem do Dia, forain

17        aprovados em segundo tumo de discussao e votapao: o projeto de Lei n° 18/2022 (Poder Executivo)

18        e  o  Projeto  de  Lei  n°  09/2022  (Poder  Legislativo).  Em  primeiro  tumo  de  discussao  e  votapao,

19        aprovados: Projeto de Lei n° 17/2022 e veto ao projeto de Lei n° 05/2022 (Poder Legislativo). Os

20        Requerimentos  n°  24  e  25/2022  tambem  foram  aprovados  por  todos  os  presentes.  Finalmente,  o

21        Excelentissimo senhor presidente da camara, Ant6nio carlos Freitas Nogueira -Republicanos,  fez

22        as considerap6es finals,  infomou a data e hordrio da pr6xima sessao ordindria e nao havendo nada

23        mais  a  tratar,  declarou  encerrada  a  presente  reuniao.  E  para  constar;  eu,  Jdlio  C6sar  de  Campos

24        Rodrigues, lavrei a presente ata, que ap6s lida e aprovada sera assinada.

+dengaodasemal8deabrilde2022.

Nogueira
Presidente

//#,:I;#Ii:i:C:do


