
 
  
 

 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 11 DE MARÇO DE 2019 

 

 Aos onze dias do mês de março de dois mil e dezenove, as dezenove horas. 

Inicia-se mais uma Sessão Ordinária, com o Presidente, solicitando a verificação 

da presença dos Vereadores. Feita a verificação, constatou a ausência da 

Vereadora Romilda Jose de Paula, ausência justificada através de atestado 

médico. O Presidente solicitou ao Vereador Sebastião Rodrigues, a leitura bíblica, 

após foi feita pelo Secretário,  a leitura da Ata da Sessão anterior, que foi 

colocada em discussão e em votação, foi aprovada. O Presidente solicitou ao 

Secretário a leitura dos Projetos de Leis de autoria do Executivo Municipal nºs 

006, 007 e 008/2019, que aborda sobre: Abertura de Crédito Adicional Especial, 

Abertura de Crédito Especial na Secretaria Municipal de Educação e Abertura de 

Crédito Adicional Especial de Crédito no Orçamento. Segue-se a Sessão com a 

leitura do Projeto de Lei nº 001/2019 de autoria do Vereador Lindomar Duarte, 

denominação do PSF do Assentamento Beleza. O Presidente solicitou a leitura 

das Indicações:  Indicação nº 015/2019, de autoria do Vereador José Quirino da 

Silva, retirada de entulhos acumulados nas ruas do Povoado de Placa de Santo 

Antônio, colocada em discussão, o Vereador José Quirino disse ter estado in loco 

e verificado a necessidade do serviço com urgência nesse Povoado, haja visto, 

que estes entulhos, foram deixados em frente às residências, desde o ano passado, 

diante disso,  a indicação uma vez aprovada, será encaminhada ao órgão 

competente, espera que se tome as devidas providências, na realização dos 

serviços o mais breve possível. Colocada em votação, foi aprovada, Indicação nº 

052/2019 de autoria do Vereador Manoel Fagundes de Souza,  contratar garis 

para efetuar limpeza nas ruas e Avenidas dos Distritos e Povoados deste 

Município, colocada em discussão e em votação foi aprovada. Segue-se a Sessão 

com a leitura das Moções: Moção nº 001/2019 de autoria do Vereador José 

Quirino da Silva e com aval dos demais Edis. Pêsames e Solidariedade à Família 

Gonçalves, pelo falecimento do Sr. Nelson Gonçalves, colocada em discussão, o 

Vereador José Quirino, falou da tristeza de todos pela perda de uma pessoa tão 

querida, falou que seu  “Nelson Leiteiro”, como era popularmente conhecido, 

viveu e testemunhou a bondade e a simplicidade, sempre demonstrando amor ao 

próximo, portanto,  a única coisa que nos resta neste momento de profunda dor, é 

oferecer nosso ombro amigo para apoiar a família, colocada em votação, a mesma 

foi aprovada. O Presidente aguardou alguns instantes para apresentação de 

requerimento oral. Não havendo esse expediente, o Presidente, solicitou ao 

Secretário a chamada da palavra livre, por ordem de inscrição: O Vereador 

Lindomar Duarte, ressaltou a boa vontade deste Legislativo quanto a tramitação 

das matérias enviadas pelo Executivo se colocando sempre a disposição em 

discuti-las e aprová-las para ajudar o Executivo na árdua missão de administrar 



 
  
 

 

esse município. Porém, cobrou do Executivo que faça uma gestão pública mais 

atuante, ouvindo os vereadores dessa Casa, discutindo com todos, o melhor para 

nossa população. Encerrado o Expediente o Presidente passou para a Ordem do 

Dia, com a leitura do Parecer da Comissão de Justiça, referente ao Parecer do 

Tribunal de Contas do Estado, sobre as contas do Prefeito Moisés dos Santos, 

exercício 2017. O Vereador Presidente José Quirino na oportunidade, solicitou 

um pedido de vista da matéria, que foi submetido ao Plenário e foi aprovado. 

Segue-se a Sessão, com a leitura do Parecer da Comissão, referente ao Projeto de 

Lei nº 001/2019. Sendo que o mesmo recebeu votos favoráveis de seus membros 

à sua aprovação. Colocado em discussão e em votação, o mesmo foi aprovado. O 

Presidente solicitou a leitura do Parecer da Comissão, referente ao Projeto de Lei 

nº 002/2019, sendo que o mesmo recebeu votos favoráveis à sua aprovação. 

Colocado em discussão e em votação, o mesmo foi aprovado. Segue-se a Sessão 

com a leitura do Parecer da Comissão de Justiça, referente ao Projeto de Lei nº 

003/2019, com Parecer favorável à sua aprovação de seus respectivos membros. 

Colocado em discussão e em votação o mesmo foi aprovado. Segue-se a Sessão 

com a leitura do Parecer da Comissão referente ao Projeto de Lei nº 004/2019, 

com o Parecer favorável de seus respectivos membros, colocado em discussão e 

em votação, o mesmo foi aprovado. O Presidente,  solicitou ao Secretario a leitura 

do Parecer da Comissão, referente ao Projeto de Lei nº 005/2019 com Parecer 

favorável de seus membros. Colocado em discussão e em votação, o mesmo foi 

aprovado. Segue-se com a leitura do Parecer da Comissão, referente ao Projeto nº 

069/2018 de autoria do Executivo Municipal, com Parecer favorável dos seus  

respectivos membros com emenda apresentada, colocado em discussão, o 

Vereador Lindomar Duarte, solicitou um pedido de Vistas para melhor análise da 

matéria em discussão, colocado o pedido de vista em votação o mesmo foi 

aprovado. O Presidente solicitou ao Secretário a leitura do Projeto de Resolução 

nº 001/2019 de autoria da Mesa Diretora, com Parecer favorável de seus membros 

à sua aprovação. Colocado o Projeto de Lei em discussão e em votação, o mesmo 

foi aprovado. Não tendo mais a tratar nesta Sessão o Presidente, encerrou a 

mesma, convocando a próxima Sessão Ordinária para o dia 22 de março do 

corrente exercício. Esta Ata, após lida e aprovada, será assinada por todos os 

Vereadores que estiveram presentes a esta Sessão. 


