
ATA  DA  26ª  SESSÃO  ORDINÁRIA,  2ª  SESSÃO  LEGISLATIVA,  4°  PERÍODO  LEGISLATIVO,  10ª

LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO-RO. 

Aos doze dias do mês de setembro do ano de dois mil  e vinte e  dois,  às  oito horas e quinze

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 União Brasil; estiveram presentes os Vereadores: do Patriota: Oziel Neto de Almeida e

Rafael Assis de Paula; do Partido Democrático Trabalhista: Vicente Pinheiro de Souza; do União

Brasil:  Sérgio  Aparecido  Tobias;  do  Partido  Socialista  Brasileiro:  Alvaro  Deboni;  do  Partido  da

Mobilização Nacional: Júlio Coelho dos Santos Júnior e Marcílio Tiago Barros Muniz; e do Partido

Progressistas: Sóstenes da Silva Mendes. O Presidente abriu os trabalhos solicitando ao Vereador

Oziel Almeida que assumisse os trabalhos de Secretário durante a Sessão. Na função de Secretário,

o  Vereador  Oziel  Almeida  solicitou  a  dispensa  da  Ata  da  25ª  Sessão  Ordinária.  O  Presidente

consultou os demais Vereadores, colocando em votação, sendo aprovado por unanimidade dos

presentes. Lido o Ofício nº 138/SUPOM/2022, de autoria do Prefeito, encaminhando o Projeto de

Lei  nº  2.630/2022,  de  autoria  do  Poder  Executivo,  protocolado  nesta  Casa  de  Leis  sob  o  nº

3.414/2022. Lido o Projeto de Lei nº 3.414/2022, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre

abertura de crédito adicional suplementar por anulação de dotação no valor de R$ 316.000,00

(trezentos e dezesseis mil reais), destinados a suplementar a dotação orçamentária da Secretaria

Municipal  de  Educação  e  dá  outras  providências. Lido  o  Requerimento  de  autoria  do  Poder

Executivo, solicitando tramitação em regime de urgência especial e aprovado por unanimidade dos

presentes. Lido o Ofício nº 139/SUPOM/2022, de autoria do Prefeito, encaminhando o Projeto de

Lei  nº  2.632/2022,  de  autoria  do  Poder  Executivo,  protocolado  nesta  Casa  de  Leis  sob  o  nº

3.415/2022. Lido o Projeto de Lei nº 3.415/2022, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre

abertura de crédito adicional especial por anulação de dotação no valor de R$ 36.410,00 (trinta e

seis  mil  e  quatrocentos  e  dez  reais),  destinados  a  suplementar  a  dotação  orçamentária  da

Autarquia Municipal de Esporte, Cultura e Turismo e dá outras providências. Lido o Requerimento

de autoria do Poder Executivo, solicitando tramitação em regime de urgência especial e aprovado

por  unanimidade  dos  presentes.  Lido  o  Ofício nº  140/SUPOM/2022,  de  autoria  do  Prefeito,

encaminhando o Projeto de Lei nº 2.633/2022, de autoria do Poder Executivo, protocolado nesta

Casa de Leis  sob o nº 3.416/2022.  Lido o Projeto de Lei  nº  3.416/2022,  de autoria  do  Poder
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Executivo,  que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial por anulação de dotação, no

valor  de  150.000,00  (cento  e  cinquenta  mil  reais),  destinados  a  suplementar  a  dotação

orçamentária da Secretaria Municipal de Saúde e dá outras providências. Lido o Requerimento de

autoria do Poder Executivo, solicitando tramitação em regime de urgência especial e aprovado por

unanimidade  dos  presentes.  Lido  o  Ofício  nº  1006/GAB/PREF/2022,  de  autoria  do  Prefeito

Municipal,  que  encaminha  o  Projeto  de  Lei  nº  2.635/2022,  de  autoria  do  Poder  Executivo,

protocolado nesta Casa de Leis nº 3.418/2022. Lido o Projeto de Lei nº 3.418/2022, que dispõe

sobre o processo de seleção e escolha dos diretores e vice-diretores das instituições de ensino da

rede pública municipal do município de Pimenta Bueno-RO. Lido o Requerimento de autoria do

Poder  Executivo, solicitando  tramitação  em  regime  de  urgência  especial  e  aprovado  por

unanimidade  dos  presentes.  Lido  o  Ofício  nº  1007/GAB/PREF/2022,  de  autoria  do  Prefeito

Municipal,  que  encaminha  o  Projeto  de  Lei  nº  2.636/2022,  de  autoria  do  Poder  Executivo,

protocolado nesta Casa de Leis sob o nº 3.417/2022. Lido o Projeto de Lei nº 3.417/2022, que

Altera a Lei Municipal nº 2.844, de 23 de dezembro de 2021. Lido o Requerimento de autoria do

Poder  Executivo, solicitando  tramitação  em  regime  de  urgência  especial  e  aprovado  por

unanimidade  dos  presentes.  Lido  o  Ofício  nº  1008/GAB/PREF/2022,  de  autoria  do  Prefeito

Municipal,  que  encaminha  o  Projeto  de  Lei  nº  2.637/2022,  de  autoria  do  Poder  Executivo,

protocolado nesta Casa de Leis sob o nº 3.419/2022. Lido o Projeto de Lei nº 3.419/2022, que

Institui o Programa Nota Super Legal Pimenta Bueno e dá outras providências. Lido o Ofício nº

1010/GAB/PREF/2022,  de  autoria  do  Prefeito  Municipal,  que  encaminha  o  Projeto  de  Lei  nº

2.638/2022, de autoria do Poder Executivo, protocolado nesta Casa de Leis sob o nº 3.420/2022.

Lido o Projeto de Lei nº 3.420/2022, que Altera a Lei Municipal nº 2.575, de 23 de dezembro de

2019. Lido o Ofício nº 999/GP/PMPB/2022, de autoria do Prefeito Municipal, apresentando Veto

Integral ao Autógrafo de Lei nº 2.999 de 15 de agosto de 2022, referente ao Projeto de Lei nº

3.363/2022 de autoria do Vereador Oziel Neto de Almeida. O Presidente encaminhou os Projetos e

Veto ora lidos a Procuradoria Legislativa e as Comissões Permanentes. Lido o Requerimento nº

147, de autoria do Vereador Rafael de Paula, justificando sua ausência na 25ª Sessão Ordinária,

sendo  aprovado  por  unanimidade  dos  presentes  em  única  votação  simbólica  em  quórum  de

maioria  simples.  Lida  a  Indicação  nº  252,  de  autoria  do  Vereador  Sérgio  Tobias.  Conforme

determina o Regimento Interno, o Presidente encaminhou a quem de direito as referidas matérias.
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Sem que tivessem mais matérias a serem lidas e votadas no primeiro expediente e nem vereador

inscrito para discursar na Tribuna em Tema Livre, pelo espaço de tempo de 15 minutos com direito

a apartes, e não havendo sido solicitado Intervalo Regimental, foi realizada a Chamada Regimental

e constatada a ausência do Vereador Marcelo Augusto Stocco, presentes os demais Vereadores.

Antes de ser lida a Ordem do Dia, o Presidente, atendendo à solicitação da Secretária Municipal da

Educação  Marcilene  Rodrigues  da  Silva  Souza  quanto  à  Urgência  do  Projeto,  pois  busca  a

Administração  Municipal  adequar-se  à  solicitação  do  Ministério  Público  (MP),  consultou  a

Comissão Permanente de Justiça e Redação (CPJR)  se estaria apta a exarar  Parecer quanto ao

Projeto de Lei nº 3.418/2022, manifestando o Presidente da CPJR, Vereador Sérgio Tobias, e o Vice-

Presidente da Comissão, Vereador Juninho Coelho, bem como seu respectivo Membro, Vereador

Sóstenes Silva, Aptos a exarar Parecer. O Presidente da Sessão, Vereador Cássio Ribeiro, consultou

o Plenário quanto à inclusão do Projeto de Lei nº 3.418/2022 na Ordem do Dia, colocando em

única votação simbólica em quórum de maioria simples, havendo o Plenário manifestado favorável

por unanimidade dos presentes. Declarado incluso na Ordem do Dia o Projeto de Lei 3.418/2022, o

Vereador Sóstenes Silva solicitou ao Presidente a inclusão do Projeto de Lei nº 3.411/2022, de sua

autoria, que Denomina-se de Francisco Roberto de Brito as salas multiúso no complexo do Brejão

em Pimenta – RO. O Presidente consultou os componentes da CPJR quanto à possibilidade de

assinarem o parecer da Comissão que já constava no E-proc, tendo estes manifestados favoráveis.

O Presidente consultou ao Plenário quanto à inclusão na Ordem do Dia, colocando em votação

simbólica em quórum de maioria simples, sendo aprovado por unanimidade dos presentes. Lida a

Ordem do Dia. Lidos os Pareceres das Comissões Permanentes: de Justiça e Redação nº 142/2022;

de Finanças e Orçamento nº 113/2022; sem que fossem discutidos e manifestados favoráveis. Lido

o Projeto de Lei nº 3.407/2022, de autoria do Poder Executivo, que Institui o Programa Municipal

de Educação Fiscal  no Município de  Pimenta  Bueno e  dá  outras  providências;  sem que  fosse

discutido, colocado em única votação,  aprovado por 08 (oito) votos favoráveis em única votação

nominal em quórum de maioria simples pelos votos dos Vereadores: Marcílio Pombinho, Rafael de

Paula,  Oziel  Almeida,  Alvaro  Deboni,  Sóstenes  Silva,  Vicente  Pinheiro,  Sérgio  Tobias  e  Juninho

Coelho.  Lidos os Pareceres das Comissões Permanentes: de Justiça e Redação nº 144/2022; de

Finanças e Orçamento nº 114/2022; sem que fossem discutidos e manifestados favoráveis. Lido o

Projeto de Lei nº 3.408/2022, de autoria do Poder Executivo, que Altera a Lei Municipal nº 2.844,
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de 23 de dezembro de 2021; sem que fosse discutido, colocado em única votação, aprovado por 08

(oito) votos favoráveis em única votação nominal em quórum de maioria simples pelos votos dos

Vereadores:  Marcílio  Pombinho,  Rafael  de Paula,  Oziel  Almeida,  Alvaro Deboni,  Sóstenes Silva,

Vicente Pinheiro, Sérgio Tobias e Juninho Coelho. Lidos os Pareceres das Comissões Permanentes:

de  Justiça  e  Redação  nº  147/2022;  de  Finanças  e  Orçamento  nº  117/2022;  sem  que  fossem

discutidos e manifestados favoráveis. Lido o  Projeto de Lei nº 3.410/2022, de autoria do Poder

Executivo, que dispõe sobre reformulação administrativa por transposição de dotação no valor de

R$ 259.573,19 (duzentos e cinquenta e nove mil e quinhentos e setenta e três reais e dezenove

centavos), destinado a suplementar as dotações orçamentárias do Fundo Municipal de Saúde e dá

outras providências; sem que fosse discutido, colocado em única votação, aprovado por 08 (oito)

votos  favoráveis  em  única  votação  nominal  em  quórum  de  maioria  simples  pelos  votos  dos

Vereadores:  Marcílio  Pombinho,  Rafael  de Paula,  Oziel  Almeida,  Alvaro Deboni,  Sóstenes Silva,

Vicente Pinheiro, Sérgio Tobias e Juninho Coelho.  Lidos os Pareceres das Comissões Permanentes:

de  Justiça  e  Redação  nº  148/2022;  de  Finanças  e  Orçamento  nº  118/2022;  sem  que  fossem

discutidos e manifestados favoráveis. Lido o  Projeto de Lei nº 3.412/2022, de autoria do Poder

Executivo, que Dispõe sobre Abertura de Crédito Adicional Especial por Anulação de Dotação no

valor de R$ 542.000,00 (quinhentos e quarenta e dois mil reais) destinado a suplementar dotações

orçamentárias  da  Secretaria  Municipal  de  Educação  e  dá  outras  Providências;  sem  que  fosse

discutido, colocado em única votação,  aprovado por 08 (oito) votos favoráveis em única votação

nominal em quórum de maioria simples pelos votos dos Vereadores: Marcílio Pombinho, Rafael de

Paula,  Oziel  Almeida,  Alvaro  Deboni,  Sóstenes  Silva,  Vicente  Pinheiro,  Sérgio  Tobias  e  Juninho

Coelho.  Lidos os Pareceres das Comissões Permanentes: de Justiça e Redação nº 146/2022; de

Finanças e Orçamento nº 116/2022; sem que fossem discutidos e manifestados favoráveis. Lido o

Projeto de Lei  nº 3.413/2022,  de autoria  do Poder Executivo,  que Dispõe sobre Reformulação

Administrativa por Transposição de Dotação no valor de R$ 161.000,00 (cento e sessenta e um mil

reais) destinado a suplementar as dotações orçamentárias da Secretaria Municipal de Educação e

dá outras providências; sem que fosse discutido, colocado em única votação,  aprovado por 08

(oito) votos favoráveis em única votação nominal em quórum de maioria simples pelos votos dos

Vereadores:  Marcílio  Pombinho,  Rafael  de Paula,  Oziel  Almeida,  Alvaro Deboni,  Sóstenes Silva,

Vicente  Pinheiro,  Sérgio  Tobias  e  Juninho Coelho.  Solicitou  o  Parecer  Verbal  dos  Membros da
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Comissão Permanente de Justiça e Redação nº 150/2022, sem que fosse discutido e manifestado

favorável. Lido o Projeto de Lei nº 3.418/2022, de autoria do Poder Executivo, que Dispõe sobre o

processo de seleção e escolha dos diretores e vice-diretores das instituições de ensino da rede

pública municipal do município de Pimenta Bueno-RO; sem que fosse discutido, colocado em única

votação, aprovado por 08 (oito) votos favoráveis em única votação nominal em quórum de maioria

simples pelos votos dos Vereadores: Marcílio Pombinho, Rafael de Paula, Oziel Almeida, Alvaro

Deboni,  Sóstenes  Silva,  Vicente  Pinheiro,  Sérgio  Tobias  e  Juninho  Coelho.  Lido  o  Parecer  da

Comissão Permanente de Justiça e Redação nº 143/2022, sem que fosse discutido e manifestados

favoráveis.  Lido  o  Projeto  de  Lei  nº  3.411/2022,  de  autoria  do  Vereador  Sóstenes  Siva,  que

Denomina-se de Francisco Roberto de Brito as salas multiúso no complexo do Brejão em Pimenta

Bueno;  sem  que  fosse  discutido,  colocado  em  única  votação,  aprovado  por  08  (oito)  votos

favoráveis em única votação nominal em quórum de maioria simples pelos votos dos Vereadores:

Marcílio Pombinho, Rafael de Paula, Oziel Almeida, Alvaro Deboni, Sóstenes Silva, Vicente Pinheiro,

Sérgio Tobias e Juninho Coelho. Sem que tivessem mais matérias a serem apreciadas na Ordem do

Dia, não tendo Vereadores inscritos em Explicação Pessoal, pelo espaço de tempo de 10 minutos,

nem pela liderança de Bancada pelo espaço de tempo de 05 minutos, o Presidente agradeceu a

presença de todos e declarou encerrada a sessão às nove horas e quinze minutos e convidou a

todos a se fazerem presentes na próxima Sessão Ordinária, ou Extraordinária se necessário, e eu

vereador  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 doze de setembro do

ano de dois mil e vinte e dois.

                                               _________________________________________

CÁSSIO HENRIQUE MANHAMI CORADI RIBEIRO

PRESIDENTE

________________________________

JÚLIO COELHO DOS SANTOS JÚNIOR

VICE-PRESIDENTE

________________________

MARCELO AUGUSTO STOCCO
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