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ATA DA 40ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 9ª 
LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO-RO.  

 

Aos quatro dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete, às 08 

horas e 30 minutos, no Prédio da Câmara Municipal de Pimenta Bueno-RO, 

localizado à Avenida Castelo Branco, novecentos e trinta; sob a Presidência do 

Vereador Paulo Adail Brito Pereira, do Partido do Movimento Democrático 

Brasileiro, estiveram presentes os Senhores Vereadores: do Partido 

Progressista: Sóstenes da Silva Mendes e Claudina Jaske Felberg; do Partido 

Democrático Trabalhista: Marcos Venício de Carvalho; do Partido Socialista 

Brasileiro: Alexandre Aparecido de Oliveira, Sandro Rogério Clarindo Ferreira e 

Sérgio Aparecido Tobias; do Partido Trabalhista Brasileiro: Paulo Rogério 

Ferreira dos Santos e Sidnei Marcos Mendes e do Partido Social Democrático: 

Jordana Fonseca Ferreira. Invocando a Proteção de Deus e observando o 

Quórum Regimental, o Presidente abriu os trabalhos secretariado pelo 

Vereador Marcos Venício de Carvalho.  O Vereador Alexandre Oliveira solicitou 

um minuto de silêncio em decorrência do falecimento do João Batista Rocha  - 

Bozo. O Presidente informou que haverá Sessão Extraordinária, sexta-feira dia 

08/12 às 8 horas para votar as emendas, Código Tributário, PPA, LDO e LOA. 

Lida a Ata da 39ª Sessão Ordinária, realizada em 27/11, colocada em única 

discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade. Lido o Comunicado nº 

249115 do Ministério da Educação. Lido o Ofício nº 934, o Projeto de Lei nº 

2.716 e a Mensagem de Lei, do Poder Executivo Municipal. Lido o ofício nº 

152, do Secretário Municipal de Assistência Social e Trabalho, encaminhando o 

movimento contábil de outubro e seus anexos.  O Presidente informou que o 

referido balancete, se encontrará na Secretaria Financeira desta Casa de Leis 

a disposição de todos para qualquer averiguação. Lida a Emenda Modificativa 

nº 015 de autoria de os todos os Vereadores ao Projeto de Lei nº 2.649. O 

Presidente solicitou inclusão da Emenda na pauta da Ordem do Dia, uma vez 

que o Projeto de Lei nº 2.649 já estava na pauta da Ordem do Dia para ser 
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apreciado em primeira votação; o Presidente consultou os membros das 

Comissões de: Justiça e Redação, Fiscalização Financeira e Controle e 

Finanças e Orçamento se estavam aptos a exararem Parecer Verbal e todos 

manifestaram aptos, em seguida o Presidente consultou os Vereadores se 

concordavam com a inclusão e apreciação em primeira votação e todos 

concordaram. Lida a Moção de Pesar nº 015 de todos os Vereadores. Lida a 

Moção de Aplauso nº 016 do Vereador Sóstenes Silva, colocada em única 

discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade. Em seguida o 

Vereador Sóstenes convidou a Diretora da FAP para receber das mãos de 

todos os Vereadores a Moção de Aplauso. Lido o Requerimento nº 071 dos 

Vereadores Sóstenes Silva e Marquinhos do Cristal, colocado em única 

discussão e votação, sendo aprovado por unanimidades. Lidas as Indicações 

nºs: 541 da Vereadora Jordana Ferreira; 542 a 544 do Vereador Alexandre 

Oliveira; 545 da Vereadora Dina da MADERON; 546 e 547 do Vereador Paulo 

Adail; 548 a 551 do Vereador Sóstenes Silva. O Presidente determinou o envio 

das Indicações a quem de direito, conforme reza o Regimento Interno desta 

Casa de Leis. Sem que houvesse mais matérias para serem lidas e nem 

Vereadores inscritos para fazer uso da Tribuna em Tema Livre. O Presidente 

concedeu Intervalo de três minutos. Ao retorno dos trabalhos foi feita a 

Chamada Regimental e constatou-se a presença de todos os Vereadores. O 

Presidente convidou a Vereadora Dina da Maderon para secretariar os 

trabalhos uma vez que o Vereador Marquinhos teve que se ausentar por alguns 

minutos. Lida a Ordem do Dia. Lidos os Pareceres nºs: 122 da Comissão 

Permanente de Justiça e Redação e 084 da Comissão Permanente de 

Finanças e Orçamento, sem que fossem discutidos. Lido o Projeto de Lei nº 

2.715 do Poder Executivo Municipal, colocado em única discussão, discutido 

pelo Vereador Alexandre Oliveira, colocado em única votação, sendo aprovado 

por unanimidade dos presentes, uma vez que o Vereador Marquinhos se 

encontrava ausente do plenário.  Lidos o Projeto de Lei nº 2.708 e justificativa e  

o Projeto de Lei nº 2.709 do Vereador Sóstenes Silva, colocados em segunda 
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discussão e votação, sendo aprovados por unanimidade dos presentes, uma 

vez que o Vereador Marquinhos se encontrava ausente do plenário. Lidos os 

Pareceres nºs: 117 da Comissão Permanente de Justiça e Redação e 079 da 

Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, sem que fossem discutidos. 

Lido o Projeto de Lei nº 2.713 da Mesa Diretora, colocado em primeira 

discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade dos presentes, uma vez 

que o Vereador Marquinhos se encontrava ausente do plenário. O Vereador 

Marquinhos retornou a sessão e assumiu seu lugar a Mesa. O Presidente 

solicitou Parecer Verbal dos Membros das Comissões Permanentes de: Justiça 

e Redação, Fiscalização Financeira e Controle e Finanças e Orçamento e 

todos os membros manifestaram Parecer favorável a Emenda Modificativa nº 

015.  O Vereador Marquinhos solicitou a dispensa da leitura da Emenda 

Modificativa nº 015 de autoria de  todos os Vereadores ao Projeto de Lei 2.649, 

uma vez que todos eram conhecedores e possuíam cópia e todos 

concordaram. Colocada a emenda em primeira discussão e votação, sendo 

aprovada por unanimidade. Lidos os Pareceres nºs: 118 da Comissão 

Permanente de Justiça e Redação, 034 da Comissão Permanente de 

Fiscalização e Controle e 080 da Comissão Permanente de Finanças e 

Orçamento, sem que fosse discutido, quanto as Emendas nºs: 11, 12, 13 e o 

Projeto de Lei nº 2.649/2017. O Vereador Marquinhos solicitou a dispensa da 

leitura das Emendas: Supressiva nº 011, Aditiva nº 12 e Modificativa nº 013 de 

todos os Vereadores ao Projeto de Lei nº 2.649/2017, uma vez que todos eram 

conhecedores das matérias e possuíam cópia das mesmas e todos 

concordaram.  Colocadas as Emendas nºs 11, 12 e 13 em primeira discussão e 

votação, sendo aprovadas por unanimidade. Lido o dispõe do  Projeto de Lei nº 

2.649 – Lei Complementar nº 011, do Poder Executivo Municipal, tendo o 

presidente informado que seria votado título a titulo. Colocado em primeira 

discussão o livro I título I composto do capítulo único, sem que houvesse 

discussão, foi colocado em primeira votação, sendo aprovado por unanimidade; 

colocado em primeira discussão o livro I título II composto dos capítulos I a IV 
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sem que houvesse discussão, foi colocado em primeira votação, sendo 

aprovado por unanimidade; colocado em primeira discussão o livro I título III 

composto do capítulo I a V, sem que houvesse discussão, foi colocado em 

primeira votação, sendo aprovado por unanimidade; colocado em primeira 

discussão o livro I título IV composto do capítulo I a VIII, sem que houvesse 

discussão, foi colocado em primeira votação, sendo aprovado por unanimidade; 

colocado em primeira discussão o livro I título V composto do capítulo I a IV, 

sem que houvesse discussão, foi colocado em primeira votação, sendo 

aprovado por unanimidade; colocado em primeira discussão o livro I título VI 

composto do capítulo I a III, sem que houvesse discussão, foi colocado em 

primeira votação, sendo aprovado por unanimidade; colocado em primeira 

discussão o livro I título VII, sem que houvesse discussão, foi colocado em 

primeira votação, sendo aprovado por unanimidade; colocado em primeira 

discussão o livro II título I composto do capítulo I a IV, sem que houvesse 

discussão, foi colocado em primeira votação, sendo aprovado por unanimidade; 

colocado em primeira discussão o livro II título II composto do capítulo I a III, 

sem que houvesse discussão, foi colocado em primeira votação, sendo 

aprovado por unanimidade; colocado em primeira discussão o livro II título III 

composto do capítulo I a III, sem que houvesse discussão, foi colocado em 

primeira votação, sendo aprovado por unanimidade; colocado em primeira 

discussão o livro II título IV, sem que houvesse discussão, foi colocado em 

primeira votação, sendo aprovado por unanimidade; colocado em primeira 

discussão o livro II título V, sem que houvesse discussão, foi colocado em 

primeira votação, sendo aprovado por unanimidade; colocado em primeira 

discussão os anexos, sem que houvesse discussão, foi colocado em primeira 

votação, sendo aprovado por unanimidade; O Presidente informou que o 

Projeto de Lei nº 2.649 – Lei Complementar nº 011 foi em primeira votação, 

aprovado por unanimidade com as emendas. Lidos os Pareceres nºs: 119 da 

Comissão Permanente de Justiça e Redação, 035 da Comissão Permanente 

de Fiscalização Financeira e Controle e 081 da Comissão Permanente de 
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Finanças e Orçamento, sem que fossem discutidos. Lido o Projeto de Lei nº 

2.689/2017 do Poder Executivo Municipal, colocado em primeira discussão, 

discutido pelos Vereadores: Marquinhos, Alexandre, Sóstenes  e Paulo Adail, 

colocado em primeira votação, sendo aprovado por unanimidade. Lido os 

Pareceres nºs: 120 da Comissão Permanente de Justiça e Redação, 036 da 

Comissão Permanente de Fiscalização Financeira e Controle e 082 da 

Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, sem que fossem discutidos. 

Lido o Projeto de Lei nº 2.688/2017 do Poder Executivo Municipal, colocado em 

primeira discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade. Lidos os 

Pareceres nºs: 121 da Comissão Permanente de Justiça e Redação, 037 da 

Comissão Permanente de Fiscalização Financeira e Controle e 082 da 

Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, sem que fossem discutidos. 

Lido o Projeto de Lei nº 2.706/2017 do Poder Executivo Municipal, colocado em 

primeira discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade. Não havendo 

mais matérias para serem apreciadas e nem Vereadores inscritos em 

Explicação Pessoal e nem inscritos pelas Lideranças Partidárias, e mais nada a 

tratar, o Presidente declarou encerrada a Sessão às 10 horas e 52 minutos e 

eu, Marcos Venício de Carvalho, lavrei a presente Ata, que depois de lida e 

aprovada, vai assinada por mim e pelos demais membros da Mesa. Pimenta 

Bueno, em 04/12/2017. 
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