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ATA DA 5ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 
9ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO-RO.  

 

Aos oito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete, às 8 horas, 

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; do Partido Trabalhista Brasileiro: Paulo Rogério Ferreira dos Santos; 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. Lida a Ata 

da 40ª Sessão Ordinária, realizada em 04/12/2017, colocada em única 

discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade dos presentes. Lido o 

ofício nº 952 e o Projeto de Lei nº 2.723/2017, do Poder Executivo. Lido o 

Projeto de Resolução nº 533 da Mesa Diretora. Lido o Projeto de Resolução nº 

534 da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento.  Lida a Proposta de 

Projeto de Emenda a Lei Orgânica Municipal nº 025 de todos os Vereadores.  

Lidos os Projetos de Lei nºs 2.717 e 2.721 do Ver. Sóstenes Silva. Lido o 

Projeto de Lei nº 2.718 do Ver. Sidnei Marcos Mendes. Lido o Projeto de Lei nº 

2.719 do Ver. Sandro Rogério Clarindo Ferreira. Lido o Projeto de Lei nº 2.720 

do Ver. Paulo Rogério Ferreira dos Santos. Lido o Projeto de Lei nº 2.722 da 

Verª Jordana Ferreira. Feita a Chamada Regimental, constatou-se a ausência 

dos Vereadores: Sérgio Tobias, Sandro Tuca e Sidnei Marcos Mendes, que 

estão em Porto Velho a Serviço da Municipalidade. Lida a Ordem do Dia. O 

Vereador Marquinhos solicitou a dispensa da leitura das Emendas: Supressiva 

nº 011, Aditiva nº 12 e Modificativas nºs 013 e 015 de todos os Vereadores ao 

Projeto de Lei nº 2.649/2017, uma vez que todos eram conhecedores das 
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matérias e possuíam cópias das mesmas e todos concordaram.  Colocadas as 

Emendas nºs 11, 12, 13 e 015 em segunda discussão e votação, sendo 

aprovadas por unanimidade dos presentes. Lida a Redação Final ao 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 segunda 

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

discussão, foi colocado em segunda votação, sendo aprovado por unanimidade 

dos presentes; colocado em segunda discussão o livro I título II composto dos 

capítulos I a IV, sem que houvesse discussão, foi colocado em segunda 

votação, sendo aprovado por unanimidade dos presentes; colocado em 

segunda discussão o livro I título III composto do capítulo I a V, sem que 

houvesse discussão, foi colocado em segunda votação, sendo aprovado por 

unanimidade dos presentes; colocado em segunda discussão o livro I título IV 

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

segunda votação, sendo aprovado por unanimidade dos presentes; colocado 

em segunda discussão o livro I título V composto do capítulo I a IV, sem que 

houvesse discussão, foi colocado em segunda votação, sendo aprovado por 

unanimidade dos presentes; colocado em segunda discussão o livro I título VI 

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

segunda votação, sendo aprovado por unanimidade dos presentes; colocado 

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

colocado em segunda votação, sendo aprovado por unanimidade dos 

presentes; colocado em segunda discussão o livro II título I composto do 

capítulo I a IV, sem que houvesse discussão, foi colocado em segunda 

votação, sendo aprovado por unanimidade dos presentes; colocado em 

segunda discussão o livro II título II composto do capítulo I a III, sem que 

houvesse discussão, foi colocado em segunda votação, sendo aprovado por 

unanimidade dos presentes; colocado em segunda discussão o livro II título III 

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

segunda votação, sendo aprovado por unanimidade dos presentes; colocado 
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em segunda discussão o livro II título IV, sem que houvesse discussão, foi 

colocado em segunda votação, sendo aprovado por unanimidade dos 

presentes; colocado em segunda discussão o livro II título V, sem que 

houvesse discussão, foi colocado em segunda votação, sendo aprovado por 

unanimidade dos presentes; colocado em segunda discussão os anexos, sem 

que houvesse discussão, foi colocado em segunda votação, sendo aprovado 

por unanimidade dos presentes; O Presidente  informou que o Projeto de Lei nº 

2.649 – Lei Complementar nº 011 foi em segunda votação aprovado por 

unanimidade dos presentes com as emendas. Lido o Projeto de Lei nº 2.713, 

da Mesa Diretora, colocado em segunda discussão e votação, sendo aprovado 

por unanimidade dos presentes. Lida a Emenda Modificativa nº 014 ao Projeto 

de Lei nº 2.710 da Mesa Diretora, colocado em segunda discussão e votação, 

sendo aprovado por unanimidade dos presentes. Lido o ao Projeto de Lei nº 

2.710 da Mesa Diretora, colocado em primeira discussão e votação, sendo 

aprovado por unanimidade dos presentes. Lidos os Pareceres nº 123 da 

Comissão Permanente de Justiça e Redação e 085 da Comissão Permanente 

de Finanças e Orçamento, sem que houvesse discussão.  Lido o Projeto de Lei 

nº 2.716 do Poder Executivo Municipal, colocado em primeira discussão e 

votação, sendo aprovado por unanimidade dos presentes. O Vereador 

Marquinhos informou que a Servidora Rosangela da Prefeitura trouxe as 

alterações do PPA, LDO e LOA conforme haviam solicitado e pediu que fossem 

lidas para ser votadas na segunda-feira. O Presidente colocou à apreciação 

dos Vereadores a Suspensão da Sessão por 3 minutos e todos foram 

favoráveis. O Presidente concedeu Intervalo de três minutos para serem 

recebidas as alterações. O Presidente teve que se ausentar assumindo a 

Presidência o Vereador Sóstenes Silva, Vice-Presidente. Lido o Ofício nº 

953/2017, da Prefeita Municipal, apresentando as alterações no PPA, LDO E 

LOA, colocadas à apreciação dos Vereadores e todos manifestaram favoráveis.  

O Vice-Presidente informou que Sessão Ordinária de segunda-feira terá início 

as 7h30mim. Não havendo mais matérias para ser apreciada o Vice-Presidente 
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declarou encerrada a Sessão às 9h15minutos 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 08/12/2017.                                  
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