PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE CACAULÂNDIA

ATA DA MILÉSIMA CENTÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERIODO
LEGISLATIVO, DA 8ª LEGISLATURA, EM 04 DE OUTUBRO DE 2021, ÀS DEZESSEIS HORAS.
Aos Quatro dias do mês de Outubro do ano de dois mil e vinte e um, no Plenário da Câmara
Municipal de Cacaulândia, reuniram-se sob a Presidência do Vereador José Xavier de Oliveira e
secretariado pelo Vereador João Ueverton de Oliveira da Silva, se fez presente os Vereadores,
Agnello Rodrigues de Araújo Gomes, Antônio Pereira da Silva, Edilson José da Silva, Joviti Pereira
dos Santos, Karina do Carmo Vilela, Naildon da Silva Pereira e Samira Pieper dos Santos Bento.
Havendo número regimental, o senhor Presidente declarou aberta a Sessão. O Presidente solicitou
do plenário aprovação da Ata disponibilizada aos vereadores, da Milésima Centésima sessão
Ordinária, que ficou aprovada por oito votos favoráveis. Após aprovação da ata o Presidente solicita
ao senhor secretário que faça a Leitura da Matéria do Expediente que constou Leitura da Indicação
nº 1.510 e 1511 de autoria do vereador Joviti Pereira, Leitura da Solicitação da Moção de Aplauso
nº 057/2021 de autoria do Vereador Agnello, Leitura dos Projeto de Lei nº 1.128/2021, 1.129/2021,
1.130/2021 e 1.131/2021. Não havendo mais Matéria para o Expediente passamos para o uso da
Tribuna. Passamos para o Pequeno Expediente: Não havendo oradores inscritos para o pequeno
expediente, passamos para o Grande Expediente: Usa a tribuna o Vereador Joviti Pereira que
cumprimenta os presentes inicia informando a proximidade do fim de ano e frisa que sempre falou
na tribuna sobre a importância do planejamento para o setor público, citando a secretaria de obras,
informa a visita que fez ao município de Jorge Teixeira, fala sobre as informações colhidas no
município visitado e o mesmo volta a falar sobre planejamento em especial na secretaria de obras
frisando nos maquinários deixando como sugestões o planejamento em janeiro de cada início de
ano. Parabeniza a toda secretaria de Trabalho e Ação Social pela oitava conferência no município
e deixa sugestão ao Executivo municipal para dar ênfase nas próximas conferencias municipal. O
Vereador fala sobre suas indicações e informa a importância de cada uma delas, relatando que a
indicação para a secretaria obras já foi explanada anteriormente e comenta a importância da
manutenção da quadra poliesportiva municipal, citando a importância do responsável da pasta, cita
a pratica esportiva do passado informando a importância do esporte para as crianças. O Vereador
volta a falar sobre a secretaria de obras referente a manutenção das estradas vicinais. Usa a tribuna
o Vereador Antônio Pereira que cumprimenta os presentes e relata que usa a tribuna hoje para
fazer alguns agradecimentos e inicia parabenizando a secretaria de obras pelos serviços prestados
no município frisando no atendimento de solicitação dos pequenos produtores do setor chacareiro,
parabeniza os colega vereadores por ter votado na sessão passada o projeto de recurso para
bloqueteamento do setor seis e agradece ao senador Marcos Rogério por destinar tal emenda,
agradece ainda ao senador Acir Gurgacz por destinar emenda para aquisição de um caminhão
pipa, parabeniza a Caerd por iniciar a canalização para agua no setor seis, o vereador informa visita
no setor seis onde será contemplado com o bloqueteamento. O Vereador fala a todos os vereadores
sobre a questão do ITBI no município, situação que vem dos anos anteriores e solicita interversão
do Poder Legislativo, fala ainda da sucumbência aprovada pelo Legislativo aos Jurídicos do
Município. Usa a tribuna o Vereador Edilson José que cumprimenta os presentes inicia
agradecendo a oportunidade de mais uma sessão e comenta os serviços da secretaria de
Agricultura informando solicitação a referida secretaria e a demora na execução, o mesmo solicita
agilidade no atendimento a solicitação da população, relata ainda que o secretário não deve atender
somente um grupo de vereadores e sim todos os vereadores, porque quem perde é a população
com essa diferença no atendimento, informa ainda que os vereadores estão para atender à
solicitação da população. O Vereador informa que acompanhou a Caerd em visita no setor seis
onde acontece a canalização e relata reunião com Caerd, Secretários, Vereadores e Executivo
Municipal. Não havendo mais oradores inscritos passamos para a, Ordem do dia, QUE NADA
CONSTA. Não havendo mais matéria para a ordem do dia, passamos para as Explicações
Pessoais: Usa a tribuna o Vereador João Ueverton que cumprimenta os presentes, informa a todos
que hoje o mesmo está usando a tribuna para agradecer relatando que hoje é um dia especial e
parabeniza a todos os Policiais que presta serviço no município, informa que esta moção de aplauso
não foi feito somente para dois policiais e sim para toda a corporação. O vereador fala sobre a
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política hoje no município e informa sua indignação e decepção com o atual cenário da política no
município. Usa a tribuna a Vereadora Karina do Carmo Vilela que cumprimenta os presentes e
relata sua felicidade pelas pessoas que estão presente nessa sessão, a vereadora inicia se
apresentando e fazendo relato do que a motivou a entrar na política, relata início de sua caminhada
na política que se deu início na abertura da escolinha de futebol no ano de dois mil e dezesseis e
faz resumo do que aconteceu a partir desse momento informando as pessoas parceiras que
encontrou no decorrer do tempo, fala sobre a política Presidencial, Estadual e Municipal, cita os
desafios encontrados até a mesma ser eleita vereadora, e, agradece a cada um, informa que a
mesma não irá se calar, relata que aqui ela tem sim alguns parceiros, e que alguns vereadores
pode sim tentar para - lá, que pode tentar roubar suas ideias, projetos, negar carro, diária, faze - lá
perder agendas importantes, mais que não conseguirá para – lá, finaliza deixando aviso. Usa a
tribuna o Vereador Naildon da Silva que cumprimenta os presentes, parabeniza a vereadora
Rafaela do Batista juntamente com o Vereador Rafael é o fera, fala sobre a política na atualidade
e que sim tem que mostrar à opinião. Parabeniza a Vereadora Karina pela solicitação de moção
aplauso aos PMs. O Vereador fala ao Presidente para que essa gestão não faça como as gestões
anteriores, que viajou duas vezes no ano a Brasília, o vereador explica os motivos de alguns
vereadores ter votado contra a moção de aplauso e convida um vereador para subir na tribuna e
explicar seu motivo de seu voto contrário. Usa a tribuna o vereador Agnello Rodrigues que
cumprimenta os presentes inicia citando que nesses quase dez meses é a primeira vez que tem o
plenário cheio, agradece a secretaria de obras pelos trabalhos que vem sendo realizado no
município, agradece ao Deputado Estadual Ismael Crispim por destinar emenda ao Município para
atender a população rural. Fala sobre projeto de sua autoria fazendo justificativa da importância da
aprovação do mesmo. Comenta sobre a moção de aplausos e faz relatos do que foi passado a
população, informando que passaram que o mesmo é contra os PMs, o vereador relata que cada
vereador tem seu posicionamento, informa que todos os vereadores que usaram a tribuna
agradeceu a toda corporação do município e informa que em momento algum o mesmo é contra o
Sargento Bitencourt e Cabo Rudey, frisando que eles são merecedores como todos os PMs da
corporação são merecedores, justifica seu voto contrário a moção de aplauso, relatando que foi
contrário a moção e não ao ato e que a moção deveria ser para toda a corporação e por esse
motivo o mesmo fez solicitação de moção de aplauso a todos os PMs do Município. Não havendo
oradores inscritos e não havendo mais nada a ser tratado o senhor Presidente agradeceu a
presença de todos, informa que após o encerramento da sessão será realizada sessão solene para
entrega da moção de aplauso, agradeceu a presença da Vereadora Rafaela do Batista, deixa seu
apoio ao vereador Agnello, parabeniza todos os PMs do município, o Presidente colocou o Poder
Legislativo a disposição de todos, declarou encerrada a presente sessão do que para constar João
Ueverton de Oliveira da Silva lavrou a presente ata, que foi lida, aprovada e assinada pelos
membros da Mesa Diretora.
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