ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2018
Aos doze dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito, às dezenove horas,
inicia-se a Sessão com o Presidente solicitando a verificação da presença dos
vereadores. Feita a verificação, constatou-se a presença de todos os vereadores. A
leitura bíblica foi feita pelo Vereador Ozéas Marinho de Oliveira. O Presidente
solicitou a leitura da Ata da Sessão anterior, que foi colocada em discussão e em
votação e foi aprovada. Segue-se a Sessão com a leitura dos Projetos de Leis nºs
060, 061, 062, 063, 064, 065, 066 e 067/2018 de autoria do Executivo Municipal.
O Presidente solicitou ao Secretário a leitura do Requerimento nº 006/2018 de
autoria do Vereador Manoel Fagundes de Souza, solicitando a elaboração de
projeto de lei, concedendo isenção de taxas de coleta de lixo e de fornecimento de
água dos imóveis destinados à manutenção de organizações e entidades religiosas,
bem como instituições com finalidades assistencialistas, colocada em discussão e
em votação, foi aprovado. Segue-se a Sessão com a leitura da Moção nº 009/2018
de autoria do Vereador Manoel Fagundes, Pêsames e Solidariedade à Família
Lima, pelo falecimento do Sr. Sebastião Celestino de Lima. O Presidente
aguardou alguns instantes para apresentação de requerimento oral, não havendo
esse expediente, o Presidente solicitou ao Secretário, a chamada para o uso da
palavra por ordem de inscrição. A Vereadora Romilda José de Paula, agradeceu a
presença de todos, e a Deus por está concluindo mais um ano de trabalho, neste
Legislativo, disse que todos os Projetos de Leis, enviados pelo Executivo
Municipal, foram analisadoS, debatidos,
discutidos e aprovados com
responsabilidade e transparência, espera que neste ano de 2019, nosso Município
possa conquistar muito mais. Conclui dizendo que o Executivo poderá contar
sempre com este Legislativo, para aprovar Projetos que venham de encontro aos
anseios de nossa população. O Vereador Lindomar Duarte, no uso de palavra
livre também discorreu sobre os projetos de leis enviados pelo Executivo a este
Legislativo, concordando com a Vereadora Romilda, que este Legislativo tem
procurado agir com responsabilidade na análise das matérias enviadas e assim,
ajudando o Executivo na difícil tarefa de administrar esse Município. Agradeceu
primeiramente a Deus por estar terminando mais um ano legislativo e espera que
neste próximo exercício nosso Município possa conquistar muito mais. Desejou a
todos um Feliz Natal e Próspero Ano Novo a todos. O Vereador Adilson Novaki,
também agradeceu a presença de todos e convidou a população para que sempre
venham prestigiar as sessões legislativas. Pois assim, a população poderá
acompanhar os trabalhos dos vereadores desta Casa. Falou dos projetos que
tramitam nesta Casa e que como sempre, será analisado com responsabilidade,
buscando discutir e entender as matérias em análise para depois aprová-las.
Desejou a todos um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo a todos. O Vereador

Sebastião, agradeceu a Deus por mais um ano de trabalho neste Legislativo, falou
das conquistas e do empenho do Executivo em busca de conquistas e realizações
para melhorar a qualidade de vida de nossa população e disse que estará sempre
pronto em ajudar a administração municipal nas realizações dos serviços
prestados à nossa população. O Vereador Manoel Fagundes de Souza, agradeceu
a presença de todos e a Deus pela conclusão de mais um ano legislativo, disse que
continuará pedindo a Deus, sabedoria para desempenhar da melhor maneira
possível o trabalho nesta Casa. Falou dos Projetos que tramitam nesta Casa e que
estarão em votação nesta Sessão, dizendo que
votará
sempre
com
responsabilidade e transparência, objetivando o melhor para nossa população.
Desejou a todos os presentes e os que assistem esta Sessão, um Ano Novo cheio
de paz e alegria e um Feliz Natal a todos. O Vereador Ronival, cumprimentou a
todos os presentes e falou da satisfação em vê o Plenário cheio de pessoas e os
convidou para sempre se fazer presente, pois assim poderão acompanhar os
trabalhos desta Casa. Falou dos Projetos de Leis que serão discutidos e votados
nesta Sessão e da importância de sua aprovação para que assim, o Executivo
municipal possa concluir o seu exercício com sucesso. Conclui desejando a todos
um Feliz Natal e um Ano Novo cheio de paz e alegria. O Vereador Valdinei José,
cumprimentou a todos e agradeceu a presença e falou da satisfação em ter essa
Casa cheia e os convidou para sempre se fazer presente, acompanhando os
trabalhos legislativos. Agradeceu a Deus por estar finalizando mais um ano e
disse espera que em 2019, possamos conquistar muito mais para nossa população.
Também desejou a todos um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo a todos. O
Vereador José Quirino, também falou dos projetos em tramitação, da importância
da discussão de cada um deles. Agradeceu a presença de todos que vieram
acompanhar essa sessão e conhecer os trabalhos do Vereador dessa Casa de Leis.
Também, ressaltou o término de mais um ano Legislativo e a importância dessa
Casa ajudando o Executivo na condução dos serviços públicos. Finalizou
desejando a todos um Feliz Natal e um Ano Novo de muita prosperidade a todos.
Encerrado o Expediente passou-se a Ordem do Dia, com a leitura do Parecer da
Comissão de Justiça, referente ao projeto de Lei nº 037/2018, sendo que o mesmo
recebeu votos favoráveis à sua aprovação de seus membros, com Emenda
apresentada, colocado em discussão e em votação o mesmo foi aprovado em
segundo turno, com emenda apresentada. O Presidente solicitou a leitura do
Parecer da Comissão de Justiça, referente ao Projeto de Lei nº 041/2018, sendo
que o mesmo obteve votos favoráveis à sua aprovação de seus membros com
emenda apresentada, colocado em discussão e em votação o mesmo foi aprovado
com emenda apresentada, em segundo turno. Segue-se a Sessão com a leitura do
Parecer da Comissão de Justiça, referente ao Projeto de Lei nº 056/2018, sendo
que o mesmo recebeu votos favoráveis à sua aprovação. Colocado em Discussão

e em votação, o mesmo foi aprovado com uma abstenção do Vereador Ozéas
Marinho. Segue-se com a leitura do Parecer da Comissão referente ao Projeto de
Lei nº 057/2018. Sendo que o mesmo recebeu votos favoráveis à aprovação de
seus Membros. Colocado em Discussão e em votação o mesmo foi aprovado com
um voto contrário do Vereador Manoel Fagundes e uma abstenção do Vereador
Ozéas Marinho. Segue a Sessão com a leitura do Parecer da Comissão referente
ao Projeto de Lei nº 059/2018 sendo que o mesmo recebeu votos favoráveis à
aprovação de seus membros com emenda apresentada, colocado em discussão e
em votação o mesmo foi aprovado em 1º turno, com um voto contrário do
Vereador Manoel Fagundes de Souza. Segue-se a Sessão com a leitura do Parecer
da Comissão de Justiça, referente ao Projeto de Lei nº 002/2018 de autoria do
Vereador Sebastião Rodrigues, sendo que o mesmo recebeu votos favoráveis à
sua aprovação dos seus membros. Colocado em discussão e em votação. O
mesmo foi aprovado. Segue-se com a leitura do Parecer da Comissão referente ao
Projeto de Lei nº 003/2018, de autoria do Vereador Sebastião Rodrigues, sendo
que o mesmo recebeu votos favoráveis à sua aprovação de seus membros.
Colocado em discussão e em votação o mesmo foi aprovado. O Presidente
solicitou a leitura do Parecer da Comissão de Justiça, referente ao Projeto de Lei
nº 001/2018 de autoria do Vereador Manoel Fagundes, sendo que o mesmo
recebeu votos favoráveis à sua aprovação de seus membros, colocado em
discussão e em votação o mesmo foi aprovado. O Presidente Ronival Soares,
submeteu ao Soberano Plenário, a decisão de colocar o Projeto de Lei nº
063/2018 na ordem do dia dessa Sessão, para votação em 1º turno, sendo que
obteve a aprovação de todos os vereadores presente. O Presidente solicitou a
leitura do Parecer da Comissão de Justiça, referente ao referido Projeto, sendo
que o mesmo obteve votos favoráveis à sua aprovação, colocado o Projeto de Lei
em discussão e em votação o mesmo foi aprovado em 1º turno. Não tendo mais a
tratar nesta Sessão, o Presidente encerrou a mesma, informando a todos os
Vereadores o Recesso Parlamentar nesta Casa. Esta Ata após lida e aprovada,
será assinada por todos os vereadores que estiveram presente a esta Sessão.
Adilson Miguel Novaki, José Quirino da Silva, Lindomar Duarte da Silva,
Manoel Fagundes de Souza, Ozéas Marinho de Oliveira, Romilda José de
Paula, Ronival Soares Santos, Sebastião Rodrigues Barbosa, Valdinei José
da Costa.

