
 

    ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE MAIO DE 2022. 
 
 
Aos onze dias do mês de maio de 2022, às 19 horas, reuniram-se os Senhores 

Vereadores, no Plenário da Câmara Municipal, em Reunião Ordinária, sob a 

presidência do vereador Reginaldo Wanderson Catarino Azevedo. Após declarar 

abertos os trabalhos, foi solicitada a chamada dos vereadores, constatando-se a 

ausencia dos vereadores Leon Fátima de Almeida e Sebastião Torres Linhares e 

a presença dos demais vereadores. Em seguida, foi realizada leitura da Ata da 

Reunião Ordinária de 27 de abril de 2022, que levada ao Plenário para discussão 

e não havendo quem quisesse se manifestar foi aprovada por todos os 

vereadores. Ato contínuo fez-se das Atas da Comissão de Finanças, Orçamento 

e Tomada de Contas e da Comissão de Direitos Humanos e Assistência Social, 

nas quais o veredor Juliano Mafra Gonalvez solicitou o cumprimento de prazo 

regimental de que dispõe a Comissão, para tomada de decisão, ou seja, 08 (oito) 

dias úteis a partir de 09  de maio de 2022. Após a leitura o vereador Juliano 

Mafra Gonçalves questionou sobre a data inicial para contagem do prazo. Em 

atenção o assessor especial, Senhor Frederico Augusto de Melo Camilo, 

esclareceu que de acordo com o Regimento Interno  a contagem do prazo se 

inicia com a distribuição do Projeto. Em seguida fez-se leitura da Indicação nº 

017/2022, de autoria do vereador Anderson da Silva Tavares. Levada ao 

Plenário para discussão e não havendo quem quisesse se manifestar a 

Indicação foi colocada em votação sendo aprovada por todos os vereadores. 

Prosseguindo fez-se leitura da Indicação nº 018/2022, de autoria do vereador 

Reginaldo Wanderson Catarino Azevedo. Levada ao Plenário para discussão e 

não havendo quem quisesse se manifestar a Indicação foi colocada em votação 

sendo aprovada por todos os vereadores. Nada mais havendo a tratar a reunião 

foi encerrada. A presente ATA será levada ao Plenário, e, se aprovada pela 

maioria dos vereadores será publicada.   

        

        Sala de sessões, 11 de maio de 2022. 
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