
ESTADO DO CEARÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE PEREIRO

Ata n' 036 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pereiro, Estado do

Ceará

Aos 17(dezessete) dias do mês de novembro de 2021 (dois mil e vinte e

um), na suâ sêde situada à Rua Cel. Porto, 107, nesta cidade de Pereiro, com início

as 18 horas, a Câmara reuniu-se ordinariamente sob a Presidência da Vereadora

Joana Darc, Secretariada pela 1" Secretária da Mesa, Vereadora Sara Jane. A

Presidente iniciou os trabalhos evocando a proteção de Deus, saudando aos

Vereadores, Assessor Parlamentar Antonio Falcâo, Assessor Jurídico da Casa, Dr.

Diego Fernandes, funcionários da Casa e demais pessoas. Veio o Pequeno

Expediente e, neste, realizou-se a leitura da chamada dos Vereadores, onde verificou-

se haver quórum regimental para deliberar. Aseguir, a Presidente submeteu à votação

e discussão, a Ata referente a Sessáo próxima passada, aprovada sem qualquer

emenda. Ato contínuo, realizou-se a leitura da lndicação n'06912021, de autoria do

Vereador Diassis Pinheiro, que "lndica ao Chefe do Executivo municipal a viabilização

no sistema de saúde do município o serviço de Fonoaudiologia" e Requerimento n'
02812021 , da autoria do Vereador Jocélio Baóosa, justificando ausência referente ao

dia 1" de novembro de 2021, também aprovado por unanimidade. Posta à votação na

Ordem do Dia, a devida lndicação foi aprovada por unanimidade. A Vereadora Leni

solicitou que a presidente visse uma data viável para homenagear aos profissionais

da saúde que atuaram na linha de frente no combate à COVID-19, cumprindo a

lndicação apresentada por esta Vereadora. O Vereador Amar Dias fez um breve relato

acerca da visita ao DECON em Fortaleza, pela Câmara Municipal, neste dia 16 de

novembro e os encaminhamentos que serão realizadas para a solução do problema.

E, verificando não haver algo mais a ser tratado, a Presidente declarou encerrada a

Sessáo. Estiveram presentes os Vereadores: Leni Freitas, Edvan do Sertão, Diassis
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Pinheiro, Joana Darc, Amar Dias, Naldo da Lagoa Nova, Jocélio Barbosa, Zé do

Varrelo, Sara Jane e Paulo de Mundinho. Ausente o Vereador Eduardo de Arão. E,

para constar, eu, Sara Jane, 1a Secretária, lavrei a presente Ata que, depois de lida,

discutida e aprovada, será assinada.
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