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As 17:00 h (dezassete horas), do dia 08, do mês de junho_d.o ano ~ 2.CY'dJ, h?I-Hn10~lf<~
, V•Mdol

regimental no Plenário, o Presidente da Cêmara Municipal de Hid,~

Wellngton Leandro de Souza, declarou aberta, sob a proteçao de Otw§, ;, 1!/

Em ~
,
~,
palavra a primeira secretária, que nos termos do art 30, inciso f do ~ ' 6 ff~ r.o

quinta) Sessão Ordinária da c amara Municipal de Hídrofandia.

declarou presentes, para registro em ata, os seguintes Vereado<~: ~

,

a
sua presença vereadora Rosemar e a do Presidente Welíngton. Na sequência, o ~
Fabrlcio, Ivan, José Délio, José Fernando, Júlio, Ricardo e Rogéoo, Regwoo ta<~

convidou a Vereadora Rosemar para leitura de um trecho da Bíbfta, Em ~

-a •

14ª Sessão Ordinária foi colocada em votação e aprovada por todos, sem ~

~

- Ao

anunciar a pauta do dia, o senhor Presidente solícitou a vereadora
apresetasse o Projeto de Lei de autoria do Poder Executivo que ,.Autoriza o Poder~'°

à transposição e a transferência de saldos financeiros constantes do Fundo

de

Saúde, provenientes de repasses federais" para conhecimento de todos, Em ~
questionou se há indicações e requerimentos, sendo informado que sím.. O ~
Fabrício apresentou uma indicação solicitando ao Prefeito Municipal que

seta

sai

laboratórios de informática provisório para atender alunos que estão estudando per

à internet. Indicação aprovada por todos os vereadores presentes. O vereab
apresentou uma indicação solicitando ao Presidente da Câmara que reverta a difefefil;a do
duodécimo de 2020 no valor de R$ 109.537,98 (cento e nove mil e quinhefltos e tiimta e
sete reais e noventa e oito centavos) para a compra de um caminhão pipa A indíracJ;ã'i> b
aprovada com ressalvas feitas pelos vereadores da seguinte foona: o

satt>

esta"

eoo1 ociimei:o

disponível na conta da Câmara e a Prefeitura deverá comprar primetro a ~

devolvido pela Câmara em dezembro de 2019. O vereador Presidente apresermJ Qfms
indicações, a primeira solicitando a Secretária de Saude Municipal. Rosenàia. que aur.eme
a fiscalização nos comércios, ruas, balnerários/recantos na região do distiro de
Fátima, tendo em vista o alto fluxo de pessoas nas ruas sem

w.ãscaias. -~

aglomeraões nessa epóca de pandemia COVID-19; a segunda ~

ao ~

Executivo que reforce a sinalização nos quebra-mofas do distmo de
Indicações aprovadas por todos os vereadores presentes. Expediente at~
ordem do dia, não havendo projetos para votação, o senhor Pres~

fá=I:::a

A-~ a

ahri1.1 os ceba:aS
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parlamentares, onde os vereadores fizeram suas considerações finais . Encerrada a sessão,
foi lavrada a presente ata que, após lida, discutida e votada, se aprovada, será assinada
pelo Presidente e por mim, Primeira Secretária, à qual será anexada lista assinada pelos
vereadores presentes à sessão.
Welington Leandro de Souza
Presidente
Rosemar Duarte da Silva Lopes
Primeira Secretária

Lista de Presença dos Vereadores
15ª Sessão Ordinária

08/06/2020

1- Edvaldo Soares dos Santos
2- Fabrício Borges Cruvinel
3- Ivan de Souza
4- José Délio Alves Júnior
5- José Fernando Pereira
6- Júlio Franklin de Oliveira castro
7- Rosemar Duarte da Silva Lopes
8- Welington Leandro de Souza
9- Ricardo Vieira de Araujo
10- Deusimar Augusto Mendes
11- Rogério Machado da Silva

