
ATA DA VIGÉSIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA 
DA DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA 16 DE NOVEMBRO DE 2022. 

Presidência do Vereador Darcio Silva Neto 

Às dezenove horas, havendo número regimental, o Presidente declara aberta a reunião. 
Compareceram os vereadores: Aparecido Donizete Rosa Amaral (Solidariedade), Ernane Moreira Dias 
(PSB), Francisco Ronivaldo Rodrigues (PSB), Gabriel Lourenço de Queiroz (MDB), Manoel Galdino 
Proença (PL), Maria Aparecida de Queiroz (PSB), Moacir Aparecido de Queiroz (MDB) e Ryan Cesar 
Silva (PL). Colocada à disposição a ata da reunião anterior, foi aprovada por unanimidade. Em seguida 
foi ABERTO O PEQUENO EXPEDIENTE, com a seguinte pauta: Leitura da Emenda Aditiva nº 02 ao 
projeto de lei nº33/2022 que “Cria função gratificada de diretor clínico da policlínica municipal e dá 
outras providências”. Informado que estava sobre as mesas cópia de resposta de ofício da 
Concessionária AB Nascentes das Gerais, sobre limpeza das margens da Rodovia sentido Passos. 
Tendo o Presidente ressaltado que não é responsabilidade desta concessionária fazer esta limpeza e 
sim do DER. ABERTO O GRANDE EXPEDIENTE, A VEREADORA MARIA APARECIDA DE QUEIROZ 
sugeriu o envio de requerimento ao Plenário ao executivo, requerendo a limpeza das bocas de 
lobos da cidade. Disse que iria continuar insistindo neste assunto até que se resolva. Solicitou 
também sejam feitos os demais serviços de jardinagem que necessitem em toda cidadã. Por 
sugestão do vereador Ernane requer a limpeza de espaço próximo da igreja do Bairro Bom Jesus, 
devido ao excesso de mato evitando aparecimento de animais peçonhentos, e por sugestão do 
vereador Ryan requer a poda dos galhos maiores das árvores da Praça São Miguel, os quais estão 
atrapalhando inclusive a iluminação do local. A sugestão foi acatada. Esclarecendo a vereador Cida 
Queiroz relatou que entende que chegou o período chuvoso, mas, que estas bocas de lobos estão 
muito sujas. Que a população não contribui muito porque tem o hábito de jogar qualquer tipo de lixo 
na rua. E daí também é que mostra o grande problema, porque onde estão as lixeiras? Disse que 
infelizmente não há lixeiras nas ruas porque já foram colocadas em mandatos passados e não 
funcionou. Relatou que entende que a prefeitura deveria colocar ao menos u funcionário para fazer 
esta limpeza ao menos uma vez por semana visando não acumular tanta sujeira. Comentou que 
pelos poucos lugares que passa vê muita sujeira e que deve se na cidade inteira. Relatou que poderia 
ser tomada atitude neste sentido e que em volta da Praça fica limpo porque o Sr. Teba faz o serviço, 
porém, existem outras ruas. Tendo questionado onde está os garis e a empresa que contratou para 
fazer serviço de limpeza das ruas. Enfatizou que está chegando natal e final de ano e que a cidade 
está suja. Tendo o Presidente dito que esta é uma crítica de modo geral porque passa pelos bairros e 
pergunta, e respondem que está sujo. A vereadora ressaltou que mesmo os bueiros sendo nas portas 
de algumas residências, se foram feitos pela prefeitura a responsabilidade é de a mesma limpar. 
Relatou ter visto uma cidadã há alguns dias vestir uma sacolinha na mão e limpar o bueiro, que 
parabenizou a mesma por fazer, mas, não é obrigação dela. Comentou que podem sair diversos 
animais peçonhentos dos bueiros que podem atacar as pessoas, já os funcionários da prefeitura tem 
os EPI’s adequados para este serviço e não irá correr o mesmo risco de um cidadão comum que irá 
limpar, visto que os EPI’s a prefeitura fornece. Ainda sobre a limpeza da cidade relatou que 
arrumaram a entrada da cidade e que ficou tudo muito bonito, porém, os canteiros estão todos 
horrorosos porque não podam a grama e não limpam, e desta forma do que resolve fazer ficar 
bonito apenas uma parte? Então devem fazer ficar bonito todo local de forma geral. O VEREADOR 
GABRIEL QUEIROZ agradeceu a presença de todos que acompanham a reunião de modo geral. Em 
relação ao esgoto comentado pela colega Cida, o vereador disse que podem inclusive entupir e que 
fala isso porque vê pelo fato de haver boca de lobo perto de sua residência. A vereadora concordou 
dizendo que tal bueiro está com tanta sujeira, que não sabe se já conseguem mais tirar, apesar de ser 
bem larga, porém, como tem muita sujeira acumulada o espaço que sobre para sair a água é pouco. 
Após o vereador Gabriel disse que aguardaria os trâmites da Casa. O VEREADOR MANOEL GALDINO 
PROENÇA cumprimentou todos os que acompanham a reunião de modo geral. Em seguida fez 
requerimento com participação do vereador Ernane Dias ao executivo requerendo a construção de 
calçada do Estádio Tio Veio, especificamente subindo a Rua São Benedito. Ressaltou que este 
requerimento já foi feito diversas vezes, mas, irá refazê-lo porque os moradores próximos estão 
reclamando e na opinião do vereador os mesmos estão certos devido ao excesso de sujeira que 
sempre se acumula no referido espaço. Enfatizou que os entulhos e lixos que são jogados no local é 



pelo fato de não haver calçada, pois, entende que se no espaço houvesse a referida calçada não 
teria motivo de jogarem lixo e entulhos no mesmo. Em relação as bocas de lobo concordou que há 
muitos lugares em que as mesmas estão entupidas e com excesso de mato, e que entende que o 
prefeito deve solicitar aos funcionários da limpeza que façam este serviço. O VEREADOR ERNANE 
MOREIRA DIAS, cumprimentou todos os presentes e todos os que acompanham a reunião de modo 
geral. Em seguida informou que a vereadora Cida Queiroz foi feliz em sua fala por isso foi de acordo 
com o envio do requerimento, tendo comentando que estão começando os trabalhos de pintura de 
sinalização horizontal na Praça e que está ficando muito bonito. Disse que a limpeza poderia ser feita 
em toda cidade, tendo citado em especial próximo de sua residência onde existem árvores.  Em 
relação a construção da calçada do campo disse que nem iria comentar porque foi um dos 
vereadores que mais cobrou isso nesta Casa desde seu mandato passado de vereador. Falou sobre 
matéria publicada no facebook há poucos dias e que até comentou, compartilhou e expôs sua 
opinião. Disse que em reunião nesta data no plenarinho com o prefeito, tocou neste assunto o qual 
respondeu que até janeiro irá deixar esta calçada pronta, que este foi um compromisso que o 
prefeito fez com os vereadores. Após comentou que em seu primeiro mandato um dos de seus 
primeiros requerimentos foi sobre a construção ou instalação de armários de aço nas escolas para 
que os materiais escolares mais pesados pudessem permanecer guardados neste local e os alunos 
levarem para casa apenas o material referente a tarefa escolar. E gostaria de refazer este 
requerimento. Requer inclusive a implantação destes armários na nova escola que está sendo 
construída. Tendo ressaltado que existe lei que diz que os alunos não podem carregar determinada 
quantidade de peso.Finalizando o vereador Ernane disse que havia feito requerimento sobre fazer 
cobertura na Praça do Rosário quando fosse fazer a pintura horizontal das ruas e colocação de 
sinalização vertical, que a pintura já foi iniciada na praça central. Solicitou que já deixem este espaço 
para que tal cobertura seja feita, local este que servirá de apoio e abrigo para deficientes e idosos. 
Pediu a palavra a vereadora Cida Queiroz para relatar que no dia que comunicaram que haveria a 
pintura das ruas, isso iria estar incluído, mas a vereadora entende que o colega deveria falar 
diretamente com o prefeito porque se não tiver ele já inclui, pois já foi feito requerimento e o 
prefeito se propôs a fazer porque senão poderá haver certa demora. Tendo a vereadora se 
prontificado a falar com o prefeito sobre o assunto. O VEREADOR APARECIDO AMARAL disse que iria 
aguardar a votação do projeto. Após O VEREADOR RYAN SILVA, comentou que em relação aos 
bueiros há alguns dias, próximo de sua casa houve entupimento de um que os funcionários 
trabalharam por três dias para resolver o problema. Dito pela vereadora Cida que as vezes podem 
falar que é o povo que joga o lixo, mas, se a manutenção fosse feita uma vez por semana já resolveria 
boa parte do problema. Sobre a limpeza dos bueiros e margens, relatou que a prefeitura realizando 
todo o procedimento e manutenção em dia, terá mais condições inclusive para cobrar da vizinhança. 
Que fala pela sua rua, por observar mais, porque não tem a manutenção semanal ou quinzenal. Disse 
que acham que estão abandonados e não está. Relatou que há alguns dias entupiu a rede de esgoto 
de uma propriedade e os funcionários ficaram aproximadamente três dias tentando solucionar o 
problema e depois consertar o que havia sido aberto para desentupir. Aproveitou a oportunidade 
devido ao grande acesso que o povo tem a esta reunião para pedir as pessoas para evitar jogar 
objetos nos bueiros pois trará problemas futuros. Em seguida disse que muitos pediram resposta ao 
mesmo sobre projeto o qual foi sugestão do vereador Ernane Dias cujo nome é “bolsa atleta” para 
incentivar os atletas fortalezenses que querem percorrer a região e o Brasil para competir. Informou 
que conversando com o prefeito o mesmo respondeu que tem possibilidade sim de desenvolver este 
projeto, tendo se comprometido que já em 2023 envia para esta Casa para apreciação. Comentou ter 
ficado muito satisfeito porque nesta data conversou com seu amigo Rian atleta do ciclismo, o qual 
está muito empenhado, porém, comentou que os gastos são puxados para participar dos 
campeonatos. O vereador Ryan Silva disse que este Projeto irá beneficiar e incentivar mais pessoas a 
participar. Pediu a palavra o vereador Ernane Dias para comentar que o atleta Rian e outros atletas 
do ciclismo estiveram participando de evento em Pratápolis. Que na categoria do vereador deu certo 
para o mesmo. Que várias pessoas de Fortaleza conseguiram pegar pódio e o atleta Rian saiu muito 
bem, tendo percorrido 60 km, havia mais de cem atletas e ele chegou em sexto colocado. Dito pelo 
vereador Ryan que isso é muito bom porque leva o nome de Fortaleza para vários lugares. 
Continuando o vereador Ryan disse que vê os comentários sobre o futuro do jovem atleta, tendo em 
vista o fato do grupo dos ciclistas serem muito unidos e estes comentários são destes atletas mesmo. 
Falou que o jovem Rian começou a praticar o ciclismo a menos de dois anos e está se destacando na 



região. Ainda com a palavra o vereador Ryan relatou que é muito importante saber que atletas de 
Fortaleza estão brilhando por onde passam. Em seguida o vereador Ryan agradeceu a administração 
pela realização de serviço em ponte de propriedade do Sr. Nelio Augusto, pai do Toninho 
cabeleireiro, e que esta foi uma solicitação de sua autoria através de requerimento. Comentou que 
esteve no local viu que o serviço foi concluído e que os familiares estão todos satisfeitos tendo dito 
que para quem pede também é uma gratificação muito grande porque a pessoa confia no trabalho 
dos vereadores. Em relação a sinalização horizontal que está sendo feita no entorno da praça central 
disse que foi um pedido seu assim como de outros vereadores e o serviço foi concluído, tendo 
ressaltado que no centro da cidade isso irá ajudar muito. Informou ainda que nesta data também 
iniciaram a implantação da placas de parada obrigatória. Se lembrou que junto deste vereador o 
colega Manoel Proença também fez este pedido. Relatou que o serviço começou no Bom Jesus e que 
não sabe se já se estendeu para os demais bairros. Disse que bom é que agora também estão 
sinalizando o chão porque as placas verticais com o tempo quebram, além dos vandalismos que 
ocorrem. Sobre a poda das árvores da Praça São Miguel disse que ficará muito satisfeito e em relação 
a construção da calçada do Estádio Tio Veio, conforme já dito por outros vereadores, também 
entende que precisa muito porque o espaço é grande, as vezes algumas pessoas precisam se 
locomover pelo local e fica complicado, sem contar o aparecimento de animais peçonhentos e 
demais insetos. Tendo finalizado dizendo que esta construção irá trazer facilidade para locomoção e 
maior segurança para os moradores próximos. No uso da palavra O VEREADOR FRANCISCO 
RONIVALDO, questionou ao Presidente sobre resposta de requerimento referente aos nomes dos 
cargos comissionados e as funções de cada um. Respondido que inclusive este Presidente recebeu 
telefonema há poucos dias questionando se tinham que detalhar, e o Presidente responderam que 
bastaria colocarem o nome do servidor e qual a área que o mesmo trabalha, porém, até o momento 
a resposta não chegou nesta Casa, que está aguardando e espera que até o ano de 2023 a mesma 
chegue.  Aproveitou a fala dos colegas Ernane e Ryan sobre a calçada do campo, que às vezes vem a 
cidade e as pessoas sempre fazem solicitações e que não só este vereador mas todos os demais 
deixaram de atender o pedido destas pessoas. Que nesta data viu quando o prefeito falou ao 
vereador Ernane, e o vereador Roni é prova de que desde há muito tempo ele está pedindo e 
lutando para a construção daquela calçada. Que nesta data viu o prefeito falando que o mais tardar, 
e se possível em meados de dezembro irá deixar pronta a calçada. O vereador disse que então 
devem aguardar, porém, entende que este serviço já passou da hora porque são muitas as 
solicitações feitas pelos vereadores e as vezes demoram muito tempo se será feito ou não e as 
pessoas ficam na confiança de que vai fazer e os vereadores não tem resposta. O Presidente solicitou 
o uso da palavra para ressaltar que são coisas que as vezes para a prefeitura são insignificantes,  por 
exemplo, a construção desta calçada, e conforme falado a demora é grande, e os vereadores tem 
que cobrar várias vezes e acaba se tornando cansativo. Dito pelo vereador Roni que esta demora 
deixa as pessoas impacientes e acaba que repercute nos vereadores, porque falam e não resolve 
nada e a situação vai ficando complicada. Quanto a limpeza citada pela vereadora Cida disse 
entender que deveriam fazer um planejamento melhor, pois, se há pouco servidor faça uma 
remanejamento sem contar que há empresa contratada por isso devem ver o que fazer porque o fim 
do ano está chegando, a cidade irá receber pessoas de Fortaleza que trabalham fora. Comentou que 
as vezes tem medo de falar e magoar as pessoas, mas, o que é certo é certo e tem horas que a 
verdade dói mas tem que ser dita. Tanto que gostaria de comentar que nesta data os vereadores 
estavam tendo reunião no plenarinho e que recebeu ligação relatando que já faz mais de um mês 
que foram instaladas as guaritas para os alunos esperarem o ônibus mas até hoje as guaritas não tem 
coberturas. Que nesta data os alunos estavam aguardando o veículo escolar e tomaram toda a chuva 
que caiu. Tendo sido feito requerimento do Plenário ao chefe responsável pelo setor para que seja 
feita cobertura destas guaritas porque parede não pára chuva, pois, parede não pára chuva e sim 
telhado. Em seguida o vereador Roni disse ter sido procurado por duas pessoas as quais relataram 
que dentro do cemitério tem permanecido água alojada, a qual está atingindo dois túmulos, e tudo 
indica que é porque a manilha que joga a água para fora não está comportando o tanto de água 
que desce pela lateral do muro. Ressaltou que isso está acontecendo no lado mais novo do 
cemitério, que no dia de finados, a pessoa esteve no local para visitar o túmulo de seu familiar e 
verificou esta situação e que não teve como nem preparar o local porque a água tinha invadido o 
referido túmulo. Após o vereador Francisco Ronivaldo comentou que o caminhão novo já chegou ao 
município que não só no Bairro Chapadão mais nos demais bairros rurais já devem começar o 



cascalhamento porque provavelmente nos meses de dezembro e janeiro não tem como trabalhar 
devido a quantidade de chuvas. Disse ter certeza que o prefeito está ouvindo a reunião e solicita que 
o mesmo dê uma atenção especial para os locais onde há necessidade, principalmente onde 
trafegam veículos escolares que seja feito cascalhamento o mais rápido possível. Falou que na 
estrada principal do Bairro Chapadão há pontos que será necessário ser cascalhado inclusive 
descendo próximo a antiga escola, pois, em janeiro haverá festa de reis na casa do vereador Amaral e 
se não cascalhar irá ficar complicado não só para curtir a festa mas para não ter o problema que 
tiveram ano passando de terem que ficar arrastando carros. O VEREADOR MOACIR APARECIDO DE 
QUEROZ falou sobre as associações, ternos de congo e grupos esportivos do município, tendo 
ressaltado que se todos estiverem com as documentações em dia, fica mais fácil para conseguir 
apoio. Em relação ao grupo de ciclistas falou ao vereador Ernane o qual gosta deste esporte que 
deveriam montar uma associação. Respondido que já estarão verificando esta questão. Dito pelo 
vereador Moacir que as vezes algum representante de terno de congo diz que não recebe recurso, 
porém, este vereador falou com o prefeito e soube que não estão prestando contas e quando isso 
acontece não tem como receber recurso do município e isso acontece também com times de futebol 
quando precisam de transporte, o qual não é cedido se a documentação não estiver legalizada. Disse 
que recebeu reclamação de que a associação presidida pelo Sr. José Andradinho foi beneficiada com 
transporte até Jacuí em um baile da terceira idade. Daí o vereador Moacir foi se informar e soube 
que a referida associação está correta com toda documentação por isso a associação foi beneficiada, 
então se os demais organizarem os documentos não haverá reclamações. Em seguida falou sobre a 
grande quantidade de caramujos que apareceu novamente no Bairro Bom Jesus em especial no 
terreno da residência do Sr. Nilson do Pedrão. Deixou claro que tais caramujos nunca desapareceram 
que inclusive perto da propriedade do Sr. Antonio Leite tem vários caramujos e grandes. Comentou 
que isso está relacionado a área da saúde, que devem acabar com estes caramujos porque já vem 
aparecendo há algum tempo. Prontificou-se em ajudar caso o setor competente queira jogar cal 
nestes locais. O vereador fez requerimento ao setor de epidemiologia para que sejam tomadas 
providências visando sanar o problema do aparecimento de caramujos nos locais acima citados. 
Em seguida O PRESIDENTE disse que veio para esta reunião extremamente confiante tendo em vista 
ofício encaminhado para a concessionária nascentes das gerais. Que conforme falou no inicio desta 
reunião, a resposta do ofício é que a LMG 837 Fortaleza/Passos não é de responsabilidade desta 
concessionária. Que estão acontecendo problemas sérios com caminhões que trafegam por esta 
rodovia, inclusive chegou a quebrar vidro, inclusive o Sr. Marcel proprietário do veículo lhe enviou 
vídeo tendo relatado que a situação está difícil. Tendo sido ofício do Plenário ao DER em Belo 
Horizonte, ao deputado Antonio Carlos e ao deputado Raul Belém, solicitando apoio neste sentido, 
pois, está havendo grande transtorno, uma vez que a estrada está virando uma mata fechada, e as 
árvores só não estão se encontrando porque os caminhões que passa, vão quebrando as mesmas. 
Segundo o Presidente o cidadão Marcel já teve que arcar com prejuízos de dois retrovisores 
quebrados. Pediu a palavra a vereadora Cida Queiroz para relatar que em outro ano quando foi 
vereadora já ocorreu este problema, e a concessionária respondeu que não era responsabilidade 
dela e na época o Sr. Carlos Melles era deputado e pediram apoio, tendo descoberto que a 
responsabilidade era sim da concessionária nascentes das gerais e que não sabe se atualmente já 
não mais existe este contrato e que pode até ter mudado de empresa. O Presidente relatou que de 
início achava que a responsabilidade era da concessionária e que agendariam uma reunião com seus 
representantes, mas, que agora soube que esta empresa não tem esta responsabilidade por isso será 
encaminhado ofício para autoridade maior, pois, entende que enviando os ofícios os vereadores 
terão mais forças. Reforçou a dificuldade dos motoristas. Após comentou não saber quem é o 
responsável pela academia de ginástica municipal, mas que está recebendo grandes reclamações de 
que há cabos de aço de alguns aparelhos estourados, que alguns pesos usados para musculação 
estão sumindo. Disse ter sido procurado por três pessoas diferentes que freqüentam a referida 
academia. Que nenhuma desta pessoas tem ligação uma com a outra porém, as reclamações foram 
todas no mesmo sentido. Que uma das pessoas mandou fotos dos cabos de aços estourados. 
Comentou que a Sra. Andreia Valerio trabalha no local mas que precisam saber qual é o setor 
responsável. Tendo ressaltado mais uma vez que estão aguardando resposta de requerimentos sobre 
os responsáveis pelos setores porque faz dois anos que não sabem. Tendo sido feito requerimento 
do Plenário ao executivo requerendo a devida manutenção nos aparelhos e equipamentos de 
ginástica da academia municipal, requerendo ainda a aquisição de novos aparelhos e também que 



seja encaminhada a esta Casa relação de equipamentos e aparelhos que existem atualmente no 
local. Pediu a palavra o vereador Roni para relatar que entende que a academia deve estar completa 
porque senão não tem como dar sequencia nos exercícios a serem feitos conforme determinado pelo 
professor. O vereador Ryan concordou com a fala do colega Roni. Tendo o vereador Ernane dito que 
as vezes compensa comprar aparelhos novos do que ficar dando manutenção. Lamentou sobre os 
sumiços dos pesos e disse entender ser covardia. A vereadora Cida Queiroz questionou se o 
requerimento seria enviado para a professora de educação física respondido pelo Presidente que 
não, que seria para o executivo porque ele não sabe quem é o responsável pelo local. A vereadora 
Cida Queiroz comentou que há poucos dias chegaram cabos novos que foram instalados nos 
aparelhos. Disse que outro dia viu a servidora Juliana chamando a atenção porque todo o setor que a 
pessoa é responsável, esta pessoa é que tem que averiguar o que é necessário adquirir para fazer 
reposição. Que se há pouco guardado automaticamente devem fazer o pedido porque a prefeitura 
precisa cotar para depois adquirir e isso leva tempo. Que o correto é fazer o pedido para ter os 
materiais de reserva, e se isso não acontece daí tem que esperar comprar. O Presidente relatou que 
já era para ter falado deste problema há alguns dias, que já foi conversado, mas não teve solução. 
Que somente não falou em Plenário porque estava aguardando, mas recebeu reclamação 
novamente daí não viu alternativa a não ser falar em reunião para ficar gravado e as pessoas 
ouvirem. Disse que falou para as pessoas que infelizmente a prefeitura tem que comprar pelo menor 
preço, que isso é determinado por lei, porém, concorda com a vereadora Cida, pois, deve haver sim 
reserva.  Continuando o Presidente fez requerimento ao chefe do setor de máquinas do município, 
requerendo a manutenção de cratera próxima da ponte perto da propriedade do Sr. Decio.  Tendo 
registrado que se o serviço já tiver sido feito entrará em contato com o setor administrativo da 
Câmara para a retirada do requerimento. Comentou também que o prefeito esteve nesta Casa, nesta 
data, para uma visita rápida e que comentou com o mesmo a respeito de um carro para o 
veterinário. Disse que nem sempre o veterinário tem um carro disponível a hora que ele queira. Que 
se for uma consulta agendada e o profissional programar o mesmo tem veiculo disponível porém as 
vezes a saúde animal não espera e o proprietário não está disponível para buscar o veterinário 
naquele momento. Tendo ressaltado que o profissional atua pelo município apenas por meio 
período. Fez requerimento ao executivo para que seja verificada a possibilidade de disponibilizar 
veículo ao médico veterinário do município para dar mais assistência tanto na zona rural quanto na 
urbana visando executar melhor suas funções. Em seguida o Presidente falou diretamente ao 
vereador Roni, para esclarecer que quando o mesmo disse que quanto a construção de calçada no 
campo, que comentou em rede social que o vereador Ernane está lutando sempre por isso. E que o 
prefeito respondeu que até janeiro a calçada será feita e que não é conforme falado pelo vereador 
Roni o qual disse que o prefeito falou que até meados de dezembro faria, pois, para agora o 
orçamento está meio complicado, porém o prefeito se comprometeu com o vereador Ernane que 
faria esta calçada. Após passou-se para a ORDEM DO DIA com a seguinte pauta: Votação da Emenda 
Aditiva nº 02 ao projeto de lei nº33/2022” aprovada por unanimidade. Votação em turno único do 
projeto de lei nº 33 que “Cria função gratificada de diretor clínico da Policlínica Municipal e dá outras 
providências”, aprovado por unanimidade em única votação. O projeto de lei nº 30 que Cria função 
gratificada para responsável técnico da enfermagem da policlínica municipal permanece com as 
comissões. Votação dos requerimentos apresentados nesta reunião, aprovados por unanimidade. 
Nada mais a tratar o Presidente convoca para a terceira reunião ordinária da segunda sessão 
legislativa ordinária da décima quinta legislatura, a realizar-se no dia 21 de novembro de 2022, as 
19:00 horas, na Câmara Municipal.______________________________________________________ 
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