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ESTADO DO TOCAMINS

PODERLEGISLATIVO
CÂMARA MUMCIPAL DE DtANÓPoLIs

n" 1.569 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Dianópolis
\\]

Endereço: Praça Francisco Liberato Póvoa, N' 271, Centro, CEP: 77íXHI)O

-

TO

CNPJ: 02.535.37910001-60

Aos 17 dias do mês de março de 2022,

às 20:30 horas, sob a proteção de Deus e as presenças dos

seúores

vereadores: Amilton Pereira dos Santos, Genivaldo Ferreira dos Santos, Paulo Henrique Cameiro Machado,

Bilsan Rodrigues de França, Ubiracy Soares da Silva, Giullian Oliveira Carmo, Andre Luis Nunes Cavalari,
Marcelo Rodrigues da Silva e Valdeci Junior Cordeiro Dias, e ausência j ustificada do vereador Jurimar José
Trindade Júnior, o senhor Presidente Weberly de Sousa Marques declarou aberta a presente sessão. Pequeno

Expediente. Leitura da Indicação N" 2712022

- O vereador

que o pÍesente subscreve, vem na forma

regimental, após ouür o Douto Plenário, indica ao poder Executivo Municipal que envie a esta casa de leis
o projeto de lei do REFIS 2022. Autoria: Ver. Marcelo Rodrigues. Leitura da Indicação N'28/2022 -lndica

ao seúor Prefeito Municipal, ouvindo o pleniírio para que adote as medidas necessárias, objetivando um
estudo e uma aniílise para instalação de lixeiras nas vias públicas. Autoria: Ver. Paulo da Mega. Leitura da
Indicação N'29D022 -O Vereador que o presente subscreve, vem na forma regimental, após ouvir o douto

plenÍírio, indicar ao Prefeito Municipal para que seja implantado um Sistema de geração de energia
lotovoltaica nos predios públicos municipais. Autoria: Ver. Manin. Leitura do Pedido de Providência No
1112022

- O Vereador que o pÍesente subscreve, vem na forÍna regimental, após ouvir o douto pleúrio,

requerer ao Prefeito Municipal e Secretaías responsável que faça vistoria e manutenções em todas as pontes
e galerias

pluviais da zona urbana. Autoria: Ver. Andre Cavalari, Ver. Paulo da Mega. Leitura do Pedido de

Providencia No 1212022 - O vereadoÍ que o presente subscÍeve, vem na forma regimental, após ouvir o Douto

Plenário, pedir ao executivo Municipal, que sejam tomadas providencias com relação a recuperação das
estradas vicinais do nosso município. Autoria: Ver. Gena Ferreira. Grande expediente. Discussão e votação
da Indicação N" 2712022.

Autoria: Marcelo Rodrigues. Em discussão. Em tempo o veÍeador Paulo da Mega

solicita para subscrever a referida indicação. Em votação. Aprovado por unanimidade em único turno.
Discussão e votação da lndicação N"2812022. Autoria: Paulo da Mega. Em.discussão. Em votação. Aprovado

por unanimidade em único tumo. Discussão e votaÇão da Indicação N2912022. Autoria: Ver. Manin. Em
discussão. Em votação. Aprovado por unanimidâde e único tumo. Discussão e votação do Pedido de

Providência N" 1112022. Autoria: Ver. André Cavalari e Ver. Paulo da Mega. Em discussão. Em votação.
Aprovado por unanimidade em único tumo. Discussão e votação do Pedido de Providencia N" 12/2022.
Autoria: Ver. Gena Ferreira. Em discussão. Em tempo o vereador Bilsan Rodrigues solicita para subscrever
a refeÍidâ indicação. Em votação.

A ovado por un

idade e único tumo. Em tempo o vereador Giullian

Oliveira solicita de forma verbal que o Excelentíssimo seúor, prefeito, providencie estudo e elaboração do
Plano de Cargos, Carreiras e Salários - PCCS, dos Auxiliares de Serviços Gerais

-

ASG e vigias efetivos do

município, bem como reenquadrar os respectivos cargos, reconfigurar as carreiras e criar nova grade salarial.

Em discussão. Em votação. Aprovado poÍ unanimidade em único turno. Não havendo Ordem do Dia.
Passando as considerações finais, fez uso da fala os vereadores: Andre Cavalari, Bilsan Rodrigues, Paulo da

Mega, Giullian Oliveira e Manin do Zorra, e não havendo nada mais a tÍatar o senhor presidente Weberly de
Sousa Marques declarou encerrada a pÍesente sessão, convocando a próxima para o dia 18 de março de 2022,
às 08:00h e

eu, l" secreüírio, Genivaldo Ferreira dos Santos lawei a presente ata que se aprovada será assinada

por mim, e pelo segundo secretiírio Giullian Oliveira Carmo e pelo Senhor Presidente Weberly de Sousa
Marques.

Genivaldo
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