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O texto abaixo é uma digitação por voz realizada por meio da ferramenta Documentos do
Google e poderá conter erros de digitação e concordância. Este texto não substitui o
vídeo publicado na galeria do portal oficial da Câmara Municipal de Iúna e é meramente
informativo e não exprime a orientação jurídica do órgão. Seu presidente pela Olha só o
vereador Rogério apresentou que o requerimento na verdade é uma indicação E aí eu vou
fazer aqui então a leitura da Educação para que para que o gestor Municipal né que seja
encaminhada ao gestor Municipal E aí DP para que tome as devidas providências necessárias
para conter o perigo o perigo em que se encontra o local mencionado Rua Ademar Vieira da Cunha
no bairro Vila Nova próximo ao casarão do Senhor slime cheque com aproximação das
estação de chuva vem acarretar novo desmoronamento de terras e queda dos postes de
iluminação pública para prevenir e preservar a vida contra possíveis acidentes futuros e o mais
importante a segurança das pessoas que ali Residem e transitam pelas vias públicas do início a
parte do dia a ordem do dia seu presente então tem o requerimento do vereador Emanuel é que
acabou de fazer verbal para que seja encaminhado ao Tribunal de Contas ao Ministério Público
ou documento que Ofício que recebeu aqui da Controladoria é inspirado em Manaus em
votação o requerimento Vereador Manoel tem por favor a primeira tentado aprovado também
do Vereador Júlio requerimento verbal que que seja resolvido ali A iluminação pública de
Nossa Senhora das Graças Júlio Quem foi parar para ele sentado aprovado o requerimento do
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vereador Adilson Ferreira de Oliveira vereador do PDT é que a vossa excelência após o
consumo do plenário solicitou ao secretário de agricultura e agronegócio da municipalidade se o
Robson fazem Cristão informações sobre a localização do operador Gerson Sodré Assis
uma vez aprovado do vereador dos vereadores Júlio Maria de Oliveira vereador do Republicano e
Vereador joelison Borges vereador do MDB requerem nas querem a vossa excelência depois de
ouvido o plenário seja registrado nos anais do Poder Legislativo do município de Una Moção
de profundo pesar pelo falecimento do Senhor Clair Ferreira da Rocha morador da comunidade de
Rio Claro e que a decisão do plenário seja comunicado Aos familiares na comunidade do Rio
Claro seu presente eu queria colocar seu nome também tem memória do clã também gostaria
de assinar ok em votação A Moção de pesar Quem foi favorável menos tentados aprovado
requerimento do Vereador Júlio Maria de Oliveira vereador do Republicano requer a vossa
excelência depois de ouvido o plenário seja encaminhado Ofício ao Ministério Público que
possa intervir junto ao poder executivo para que seja determinado ao secretário de interior de
transporte Se o Cristiano Dias Bento que seja paralisado nos fins de semana e retido no pátio toda
a frota Municipal exceto os veículos essenciais de saúde limpeza pública em votação o
requerimento Vereador Júlio Quem foi favorável ele sentados aprovado projeto presente 1º
projeto de lei ordinária 40 de 2020 autoriza o poder executivo Abrir crédito adicional suplementar
no orçamento valor r$ 297500 destinado a pavimentação de ruas Já em casa no projeto
aprovado com o Ministério do Desenvolvimento Regional e termo de repasse tem o parecer
favorável da procuradoria e os pareceres favoráveis das condições em discussão projetos
pela ordem só a gente tem que falar né de onde que esse recurso que isso foi da deputada
Soraya manato tá que tá enviando já que a prefeitura não faz né que podia mandar o projeto
até fazendo os agradecimentos de onde que vem né obrigado revoltação quem foi favorável
para mim ter sentado aprovado projeto de lei ordinária 49/2020 tema Altera a lei municipal 2137
2008 esse projeto ele trata do benefício aos servidores motorista de ambulância esse projeto se
o presidente ele traz algumas emendas né Então a primeira emenda artigo primeiro fica
modificado a emenda do presente do presente projeto de lei que passará a viger com a seguinte
redação acrescenta subseção a lei municipal nº 2137 2008 artigo segundo é as emenda
entre vigor na data de sua publicação que é porque aqui diz que altera mas na verdade
acrescentasse o presente em votação emendas hein Por favor apenas sentados aprovado a
segunda emenda artigo primeiro ficou modificado artigo primeiro do presente projeto de lei que
passará a viger com a seguinte redação Art 1º fica acrescida a subtração 6 na seção 2
do Capítulo 10 na lei municipal 2137 2008 com a seguinte redação artigo segundo esta emenda
entre vigor na data de sua publicação em rotação Desculpa seu presente em todas as duas
emendas tem a parecer favorável da procuradoria e o parecer favorável das condições de
votação.
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