
30ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA, 4º PERÍODO LEGISLATIVO, 1º BIÊNIO DA
10ª LEGISLATURA DESTE PODER, QUE SE REALIZA EM 10/10/2022.

Requerimento nº 156                                                                                              
Autoria: Vereador Sóstenes Silva
Assunto:  Requer  à  Mesa,  ouvido  o  Plenário  na  forma  regimental,  que  seja  o  presente
apresentado ao Plenário desta Casa de Leis, requerimento de Sessão Solene em comemoração
ao Dia da Bíblia, a ser realizada no dia 09 (nove) de dezembro, às 19h30. O Dia da Bíblia é um dia
especial, e foi criado para que a população intercedesse em favor da leitura da Bíblia. No Brasil
esse dia é celebrado no segundo domingo de dezembro, desde 2001, na qual, essa comemoração
tão especial passou a integrar o calendário oficial do país, graças à Lei Federal nº 10.335, que
instituiu a celebração do Dia da Bíblia em todo o território nacional.
Resultado: Aprovado por Unanimidade dos presentes.
        
Indicação nº 265
Autoria: Vereador  Oziel Almeida
Assunto:  Indica  ao  Senhor  Arismar  Araújo  de  Lima  –  Prefeito,  que  encaminhe  à  secretaria
competente,  para que veja a  possibilidade de colocar tachões na Rua Maranhão,  próximo à
esquina com a Av. São Luís, no Bairro Nova Pimenta. 

Indicação nº 266
Autoria: Vereador  Oziel Almeida
Assunto:  Indica  ao  Senhor  Arismar  Araújo  de  Lima  –  Prefeito,  que  encaminhe  à  Secretaria
competente, para que veja a possibilidade de colocar um poste de luz na Av. Recife, nº 1651, no
bairro Nova Pimenta, Pimenta Bueno/RO. 
                                    
Indicação nº 267
Autoria: Vereador Vicente Pinheiro
Assunto:  Indica  ao  Senhor  Arismar  Araújo  de  Lima  –  Prefeito,  que  encaminhe  à  secretaria
competente, para que, junto ao Secretário de Agricultura e Meio Ambiente, veja a possibilidade
de  serem distribuídos  dois  contêineres  no município,  um no  Centro  Municipal  de  Educação
Infantil Maria Madalena Gonzaga Tomaz e outro na Rua Casemiro de Abreu, próximo às lojas do
Centro.                                    

Indicação nº 268
Autoria: Vereador Vicente Pinheiro
Assunto:  Indica  ao  Senhor  Arismar  Araújo  de  Lima  –  Prefeito,  que  encaminhe  à  secretaria
competente,  para  que  sejam  feitos  os  meios-fios,  sarjetas  e  tampas  dos  bueiros  dos  locais
recentemente asfaltados no município. 

Foi apresentado pelo Executivo o Projeto:
-Projeto de Lei nº 3.438/2022, de autoria do Poder Executivo,  que dispõe sobre Abertura de
Crédito  Adicional  Especial  e  Suplementar  por  Excesso  de  Arrecadação,  no  valor  de  R$
1.157.866,65  (um milhão, cento e cinquenta e sete mil, oitocentos e sessenta e seis reais e
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sessenta e cinco centavos), destinados a suplementar a dotação orçamentária da Secretaria
Municipal de Educação e dá outras providências.

-Projeto de Lei  nº 3.439/2022, de autoria do  Poder Executivo,  que dispõe sobre Abertura de
Crédito Adicional Suplementar por Excesso de Arrecadação, no valor de R$ 220.086,64 (duzentos
e  vinte  mil,  oitenta  e  seis  reais  e  sessenta  e  quatro  centavos),  destinados  a  suplementar  a
dotação  orçamentária  da  Secretaria  Municipal  de  Fazenda  e  Administração  e  dá  outras
providências.

-Projeto de Lei nº 3.440/2022, de autoria do Poder Executivo, que altera a Lei Municipal nº 2.575,
de 23 de dezembro de 2019.

-Projeto de Lei  nº 3.441/2022,  de autora do Poder Executivo, que dispõe sobre Abertura de
Crédito Adicional Especial e Suplementar por Anulação de Dotação no valor de R$ 459.937,03
(quatrocentos  e  cinquenta  e  nove  mil,  novecentos  e  trinta  e  sete  reais  e  três  centavos),
destinados a suplementar a dotação orçamentária do Fundo Municipal  de Saúde e dá outras
povidências. 

-Projeto de Lei  nº 3.442/2022,  de autora do Poder Executivo, que dispõe sobre Abertura de
Crédito  Adicional  Suplementar  por  Anulação  de  Dotação  no  valor  de  R$  454.293,82
(quatrocentos  e  cinquenta  e  quatro  mil,  duzentos  e  noventa  e  três  reais  e  oitenta  e  dois
centavos), destinados a suplementar a dotação orçamentária do Fundo Municipal de Saúde e dá
outras providências. 

-Projeto de Lei nº 3.443/2022, de autora do Poder Executivo, que dispõe sobre Reformulação
Administrava por Transposição de Dotação, no valor de R$ 219.000,00 (duzentos e dezenove mil
reais) destinado a suplementar as dotações orçamentárias do Fundo Municipal de Saúde e dá
outras providências.                                                           

-Projeto de Lei  nº 3.444/2022,  de autora do Poder Executivo, que dispõe sobre Abertura de
Crédito  Adicional  Especial  por  Anulação  de  Dotação  no  valor  de  R$  150.000,00  (cento  e
cinquenta mil reais), destinados a suplementar a dotação orçamentária do Fundo Municipal de
Saúde  e dá outras providências. 

-Projeto de Lei  nº 3.445/2022,  de autora do Poder Executivo, que dispõe sobre Abertura de
Crédito Adicional Especial e Suplementar por Excesso de Arrecadação no valor de R$ 64.000,00
(sessenta e quatro mil reais), destinados a suplementar a dotação orçamentária da Secretaria
Municipal de Fazenda e Administração e dá outras providências. 

-Projeto de Lei  nº 3.446/2022,  de autora do Poder Executivo, que dispõe sobre Abertura de
Crédito Adicional Especial por Excesso de Arrecadação no valor de R$ 222.798,38 (duzentos e
vinte  e  dois  mil,  setecentos  e  noventa  e  oito  reais  e  trinta  e  oito  centavos),  destinados  a
suplementar a dotação orçamentária,  para atender o Fundo Municipal  de Saúde e dá outras
providências.                                          

-Projeto de Lei  nº 3.447/2022,  de autora do Poder Executivo, que dispõe sobre Abertura de
Crédito Adicional Suplementar por Anulação de Dotação no valor de R$ 263.344,46 (duzentos e
sessenta e três mil, trezentos e quarenta e quatro reais e quarenta e seis centavos), destinados a
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suplementar  a  dotação  orçamentária  do  Gabinete  do  Prefeito  e  Vice-Prefeito  e  dá  outras
providências. 

-Projeto de Lei  nº 3.448/2022,  de autora do Poder Executivo, que dispõe sobre Abertura de
Crédito Adicional Especial e Suplementar por Anulação de Dotação, no valor de R$ 420.053,72
(quatrocentos  e  vinte  mil,  cinquenta  e  três  reais  e  setenta  e  dois  centavos),  destinados  a
suplementar a dotação orçamentária da Secretaria Municipal de Fazenda e Administração e dá
outras providências. 

Apresentada pelo Legislativo:
-Emenda  Modificativa  nº  005  de  autoria  do  vereador  Cássio  Ribeiro  ao  Projeto  de  Lei  nº
3409/2022 de autoria do Poder Executivo.

Aprovados os Projetos  em única votação:
-Projeto de Lei nº 3.429/2022, de autoria do Poder Executivo, que revoga a Lei Municipal nº
2.328 de 11 de outubro de 2017.

-Projeto de Lei   nº 3.430/2022, de autoria do  Poder Executivo,  que dispõe sobre Abertura de
Crédito Adicional  Especial  por Anulação no valor de R$ 17.258,40 (dezessete mil,  duzentos e
cinquenta e oito reais e quarenta centavos), destinado ao Fundo Municipal de Saúde e dá outras
providências. 

-Projeto de Lei nº 3.431/2022, de autoria do Poder Executivo,  que dispõe sobre Abertura de
Crédito Adicional Suplementar por Excesso de Arrecadação no valor de R$ 100.000,00 (cem mil
reais), destinados a suplementar a dotação orçamentária, da Secretaria Municipal de Obras,
Serviços Públicos e Trânsito e dá outras providências. 

-Projeto de Lei nº 3.432/2022, de autoria do Poder Executivo,  que dispõe sobre Abertura de
Crédito Adicional Especial por Excesso de Arrecadação no valor de R$ 512.965.98 (quinhentos
e doze mil  e novecentos e sessenta e cinco reais e noventa e oito centavos),  destinados a
suplementar a dotação orçamentária da Autarquia Municipal de Esporte, Cultura e Turismo, e
dá outras providências. 
    
-Projeto de Lei nº 3.433/2022, de autoria do Poder Executivo,  que dispõe sobre Abertura de
Crédito Adicional Especial por Anulação no valor de R$ 21.900,00 (vinte e um mil e novecentos
e sessenta  e  cinco  reais  e  noventa  e  oito  centavos),  destinados  a  suplementar  a  dotação
orçamentária da Autarquia Municipal de Esporte, Cultura e Turismo e dá outras providências.

-Projeto de Lei nº 3.434/2022, de autoria do Poder Executivo,  que dispõe sobre Abertura de
Crédito Adicional Suplementar por Excesso de Arrecadação no valor de 384.000,00 (trezentos
e  oitenta  e  quatro  mil  reais)  destinado  a  suplementar  a  dotação  orçamentária  do  Fundo
Municipal de Saúde e dá outras providências. 

-Projeto de Lei  nº 3.435/2022, de autoria do  Poder Executivo,  que dispõe sobre Abertura de
Crédito  Adicional  Suplementar  e  Especial  por  Excesso  de  Arrecadação  no  valor  de  R$
2.705.882,56 (dois milhões, setecentos e cinco mil e oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta
e seis centavos), destinados a suplementar a dotação orçamentária da Secretaria Municipal de
Obras, Serviços Públicos e Trânsito - SEMOSP e dá outras providências. 
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-Projeto de Lei nº 3.428/2022, de autoria do Vereador Julio Coelho dos Santos Júnior, que dispõe
sobre a denominação de vias públicas localizadas no Loteamento Caribea neste município.

CÁSSIO HENRIQUE M. CORADI RIBEIRO
                                                           VEREADOR PRESIDENTE 
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