
 
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO – RO
PALÁCIO BENEDITO LAURINDO GONÇALVES – CAPIVARA

ATA  DA  19ª  SESSÃO  ORDINÁRIA  DA  1ª  SESSÃO  LEGISLATIVA  DA  10ª

LEGISLATURA, 1º BIÊNIO, DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO-RO. 

Aos vinte e um dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, às  oito horas e

cinquenta minutos, no prédio da Câmara Municipal de Pimenta Bueno-RO, localizado à

Avenida  Castelo  Branco,  novecentos  e  trinta;  sob  a  Presidência  do  Vereador  Cássio

Henrique Manhami Coradi Ribeiro, do Democratas, estiveram presentes os Vereadores:

do  Patriota:  Oziel  Neto  de  Almeida  e  Rafael  Assis  de  Paula;  do  Partido  Socialista

Brasileiro: Álvaro Deboni; do Partido Trabalhista Brasileiro: Marcelo Augusto Stocco; do

Partido Democrático Trabalhista: Vicente Pinheiro de Souza e do Partido da Mobilização

Nacional:  Júlio Coelho dos Santos Júnior  e Marcílio  Tiago  Barros Muniz. Invocando a

proteção de Deus e observando o Quórum Regimental, o Presidente abriu os trabalhos

secretariado pelo Vereador Marcelo Stocco. Lida a Ata da 18ª Sessão Ordinária, realizada

em  quatorze  de  junho,  colocada  em  única  discussão  e  votação  e  aprovada  por

unanimidade dos presentes, em votação simbólica e quórum de maioria simples. Antes

que iniciasse os trabalhos da Sessão, o Presidente  convidou o Pastor Nilton Santana, da

Assembleia de Deus, para utilizar a Tribuna e proferir a palavra de Deus. Agradeceu a

presença do Pastor e deu prosseguimento a Sessão solicitando a leitura do Projeto de Lei

nº 3.180/2021, de autoria do Vereador Marcelo Stocco, que dispõe sobre: A proibição do

manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos de estampidos e de artifícios, assim

como de quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso. Lido o Projeto de Lei

nº 3.181/2021, de autoria do Vereador Álvaro Deboni, que dispõe sobre: Denomina-se de

Mônica Maria Luiza de Paiva, o Parque Urbano Projetado na Avenida Odegar Maximiano

Ramos Vieira com Rua Joaquim Muniz de Almeida, Setor Industrial. Lido o Projeto de Lei

nº 3.182/2021 de autoria dos Vereadores: Cássio Ribeiro e Álvaro Deboni, que dispõe

sobre:  A denominação  de  logradouros  públicos,  localizados  na  Vila  do  Sossego.  O

Presidente solicitou o envio dos Projetos lidos a Procuradoria Legislativa e as Comissões



para análise e emissão de parecer. Lido o Ofício nº 285, de autoria do Vereador Álvaro

Deboni, solicitando o arquivamento do Projeto de Lei nº 3.164/2021,  que dispõe sobre:

Fica  o  município  de  Pimenta  Bueno  autorizado  a  conceder  os  benefícios  fiscais

discriminados nesta Lei, no prazo de duração do estado de calamidade pública decretada

pelo Governo Federal e recepcionado na íntegra pelo Município; consultou os vereadores

presentes quanto ao pedido e todos foram favoráveis. Lido o Requerimento: nº 083, do

Vereador Marcílio Muniz(Pombinho); colocado em única discussão e votação e aprovado

por unanimidade dos presentes em votação simbólica e quórum de maioria simples. Lida

as Indicações nºs:  387, do Vereador Sérgio Tobias; 388, 390,  391 e 398 do Vereador

Rafael de Paula; 389, 394 e 397, do Vereador Marcílio Muniz(Pombinho); 392, 393 e 395,

do  Vereador  Álvaro  Deboni;  396  e  399,  do  Vereador  Vicente  Pinheiro  e  400,  dos

Vereadores Oziel Almeida, Álvaro Deboni e Rafael de Paula. O Presidente determinou o

envio  das matérias  a  quem de direito,  conforme reza o Regimento Interno.  Sem que

tivesse mais matérias para serem lidas, foi franqueada a Tribuna aos Vereadores inscritos

em Tema Livre, pelo espaço de tempo de 15 minutos, com direitos a apartes. Fez uso da

palavra os Vereadores:  Marcílio Muniz(Pombinho), que foi aparteado pelos Vereadores:

Oziel Almeida, Vicente Pinheiro e Marcelo Stocco; Oziel Almeida; Marcelo Stocco, que foi

aparteado pelos Vereadores:  Cássio Ribeiro e Rafael  de Paula.   O Vereador  Juninho

Coelho solicitou que fosse lido o Ofício nº 290/2021 de sua autoria e do Vereador Sérgio

Tobias,  solicitando  a  reanálise  do  retorno  as  aulas  presenciais.  Neste  momento  o

Vereador Rafael de Paula justificou sua ausência na 18ª Sessão Ordinária realizada em

14/06/2021, por motivos de saúde, e esclareceu que  havia apresentado o atestado. Sem

que tivesse mais inscritos e nenhum Vereador solicitado Intervalo Regimental foi feita a

Chamada  Regimental  e  foi  constatada  a  ausência  dos  Vereadores  Sérgio  Tobias  e

Sóstenes Silva. Lida a Ordem do Dia. Lido parecer nº 065/2021 da Comissão Permanente

de  Justiça  e  Redação,  referente  a  Emenda  Modificativa  nº  011  e  Projeto  de  Lei

3.149/2021,  sem que fosse discutido; Lida a Emenda Modificativa nº 011, de autoria do

Vereador  Álvaro  Deboni,  que  dispõe  sobre:  Altera  o  Projeto  de  Lei  nº  3.149/2021,

colocada  em  única  discussão,  discutida  pelo  autor;  colocada  em  única  votação  e

aprovada  por  unanimidade  dos  presentes  em votação  nominal  e  quórum de  maioria

simples.  Lido a Redação Final ao Projeto de Lei nº 3.149/2021, de autoria do Vereador

Álvaro Deboni,  que dispõe  sobre:  Denomina-se de Severino Dias de Oliveira  Filho,  a

Avenida  Projetada  D,  do  Setor  15,  neste  Município;  colocada  em  única  discussão,

discutida  pelo  autor,  colocada  em única  votação   e   aprovada  por  unanimidade  dos

presentes em votação nominal e quórum de maioria simples. Lido o Parecer nº 063/2021,



da Comissão Permanente de Justiça e Redação, sem que fosse discutido. Lido o Projeto

de Lei nº 3.165/2021, de autoria do Vereador Rafael Assis de Paula, que dispõe sobre:

Inclui o Dia do Empreendedor no Calendário Oficial de Eventos do Município, nos termos

que  especifica  e  dá  outras  providências;  colocado  em  única  discussão  e  votação  e

aprovado  por  unanimidade  dos  presentes  em votação  nominal  e  quórum de  maioria

simples.  Sem que  tivesse  mais  matérias  para  serem apreciadas  e  nem inscritos  em

Explicação Pessoal, foi franqueada a Tribuna aos Líderes de Bancada pelo espaço de

tempo de cinco minutos; fez uso da palavra o Vereador Juninho Coelho. Sem que tivesse

mais inscritos para fazer uso da Tribuna e nem  mais nada a tratar o Presidente  consultou

os Vereadores quanto a realização de Sessão Extraordinária a ser realizada às dez horas

e quarenta  e cinco minutos,  tendo os Vereadores presentes manifestados de acordo.

Agradeceu a presença de todos e  declarou encerrada a Sessão às dez horas e vinte e

cinco minutos, e convidou a todos a se fazer presentes na Sessão  Extraordinária a ser

realizada logo em seguida, e eu Marcelo Augusto Stocco lavrei a presente Ata que depois

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

Bueno, em 21/06/2021.

_________________________________________

CÁSSIO HENRIQUE MANHAMI CORADI RIBEIRO

PRESIDENTE

________________________________________

JÚLIO COELHO DOS SANTOS JÚNIOR

VICE-PRESIDENTE

_________________________

MARCELO AUGUSTO STOCCO

1º SECRETÁRIO

________________________

SÉRGIO APARECIDO TOBIAS

2º SECRETÁRIO


