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queiram fazer uso da tribuna. Na Tribuna o Vereador Antonio Waldeir, deu boa 

noite a todos os presentes, deu uma informação aos presentes, que o mesmo 

tomou a iniciativa de inscrever o municipio de Primavera no mapa de um 

movimento chamado Decidadania, disse que participou da primeira faze e 

Primavera estar entre os oito municipios que passaram para a segunda faze, e 

continuou explicando sobre o movimento, falou que vai abrir uma seletiva para 

trazer mais uma pessoa para a equipe explicou mais sobre o movimento, e 

finalizou sua fala com um boa noite a todos. O presidente passa para a segunda

parte da ordem do dia, onde o presidente autoriza o primeiro secretário a fazer a 

leitura dos seguintes documentos, para que o mesmo entre em discuss�ão e em 

seguida entrou em votação: Requerimento n° 15/2022, autor: Paulo Lucielmo

da Silva; Que dispöe sobre a emissão de carteiras de gratuidade para 

universitário Primaverenses". O mesmo foi aprovado por maioria. Requerimento 

n° 17/2022, autora: Ingrid Wend Cardoso Loureiro Pragana; "Que dispõe

sobre dar nome ao novo centro de saúde situado na Travessa Milton Queiroz,

Bairro Centro Primavera-PA, seja nomeado com o nome do Saudoso João 

Waltemir de Oliveira Loureiro". O mesmo foi aprovado por maioria.

Requerimento n° 18/2022, autor: Elcinei Alexandre da Silva; "Que dispõe 

sobre oficiar aos Correios, para que o mesmo providencie um profissional 

(Carteiro) para facilitar a entrega das correspondências no Munícipio de 

Primavera". O mesmo foi aprovado por maioria. Oficio n° 088/2022, autor: 

Poder executivo, que encaminha o Projeto de Lei n° 003/2022, que dispõe sobre 

as diretrizes para Lei Orçamentária de 2023, e da outras providencias; Oficio n° 

081/2022, autor: Poder Executivo, que trata da cessão do servidor Elias Castro 

de Lima; Resolução n° 001/2022, autor: Poder Legislativo. 

O Presidente convocou a todos para a próxima sessão ordinária do dia 03/06/2022 

às 19:00 horas no prédio do Poder Legislativo. Nada mais havendo a ser tratado o 

Presidente deu por encerrada a presente sessão. Sala das Sessðes da Câmara 

Municipal de Primavera em 03 de junho de 2022. 
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