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Ata da 9ª Reunião Ordinária do Legislativo Municipal em sua Terceira Sessão 

Legislativa. Às dezenove horas do dia 28 de abril de dois mil e quinze, os 

vereadores reuniram-se no Plenário da Câmara, localizado à Rua Dr. Pedro 

Ludovico, S/Nº, Centro. Compareceram a esta reunião os seguintes 

vereadores: Dalva Morais Teixeira (PR), Jean Sebastião de Paulo, Lílian 

Albernaz Menezes Oliveira (PSDB), Lourival Divino da Silva (PR), Sérgio 

Alves Braga (PTB), Urias Olegário da Silva Neto (DEM) e Lizontino Naves 

de Almeida (PMDB). Faltou a Vereadora Wíwian Carneiro de Almeida 

Coelho (PMDB) e o Vereador Danyel Gomes de Almeida (PSD).  O Sr. 

Presidente verificando quorum legal fez abertura dos trabalhos, convidando a 

todos a postar-se de pé para oração inicial. Logo em seguida foi executado o 

Hino Nacional. O Sr. Presidente convidou o Vereador Lourival para fazer a 

leitura de um trecho da Bíblia. Em seguida iniciou o Pequeno Expediente. O 

Sr. Presidente pediu ao Segundo Secretario, Vereador Lourival Divino da 

Silva para fazer a leitura da Ata da 8ª Reunião Ordinária. Após lida foi 

colocada em discussão. Não houve manifestação em contrário por parte dos 

vereadores, sendo, portanto, aprovada por unanimidade. Logo após, o Sr. 

Presidente convidou o Primeiro Secretario para fazer a leitura dos seguintes 

sumários: Pauta da 9ª Reunião Ordinária. Em seguida o Sr. Presidente 

encaminhou o oficio do Controle Interno do Município para os Vereadores 

Lizontino Naves de Almeida e Wíwian Carneiro apresentando as informações 

requeridas pelos vereadores, solicitando as placas e a quantidade de carros 

vinculados na secretaria de saúde. Em seguida o Sr. Presidente pediu para os 

Presidentes da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e Comissão de 

Orçamento, Finanças e Economia para marcar o dia e horários para as 

comissões se reunirem para exarar os pareceres dos projetos encaminhados 

para eles. Não havendo mais matérias para ser anunciadas, encerrou-se o 

pequeno expediente. Iniciando a Ordem do Dia. O Sr. Presidente pediu para o 

Vice Presidente, o Vereador Jean Sebastião de Paulo para assumir a 

presidência durante a tramitação dos seus requerimentos. Logo em seguida fez 

a leitura do Requerimento n.º 015 de 2015, “Solicita que seja atendido o 

dispositivo do Artigo 76, da Lei Municipal n.º 373, de 03 de maio de 2000” e 

Requerimento n.º 016 de 2015, “Solicita que seja marcada a data para 

apresentação do Relatório de Gestão Fiscal referente ao quadrimestre 

janeiro/abril de 2015”, ambos de autoria do Vereador Sérgio Alves Braga. Fez 

sustentação oral o Vereador Autor justificando que a Lei n.º 373 – Estatuto do 

Servidor Público preceitua que o funcionário deve receber a remuneração das 

férias dois dias antes de tirá-las. E no Município tal determinação não esta 

sendo cumprida. Com relação o requerimento solicitando para que o Prefeito 
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marque a data para prestar contas da administração na câmara, também é em 

atendimento a Lei de Responsabilidade Fiscal, que preceitua que a cada 

quadrimestre o Executivo deve comparecer na Câmara para prestar as constas 

da Administração. Finalizou pedindo o apoio dos Vereadores na aprovação 

dos seus requerimentos. Os referidos requerimentos foram colocados em 

discussão. Não havendo manifestação contraria os mesmos foram aprovados 

por unanimidade. Após apreciação dos referidos requerimentos o Vereador 

Sérgio Alves Braga reassumiu a cadeira da Presidência, dando continuidade a 

presente reunião. Apresentado o Projeto de Lei n.º 002 de 2015, de autoria do 

Poder Executivo Municipal, “Autoriza o Poder Executivo Municipal fazer 

doações de lotes que menciona e dá outras providencias”. O Sr. Presidente 

consultou os Vereadores se havia a necessidade de fazer a leitura do referido 

projeto? Sendo dispensada por todos, o referido projeto foi colocado em 

discussão. Não havendo manifestação, foi colocado em votação, sendo 

aprovado por unanimidade, em segunda votação. Não havendo mais matérias 

para ser apreciada foi encerrada a Ordem do Dia, iniciando o Grande 

Expediente.   Não havendo inscritos passa para a Explicação Pessoal, não 

havendo inscritos, passou para o Plenário. Não havendo inscritos o Senhor 

Presidente declarou encerrada a presente Sessão. E para constar o dado e 

passado na Reunião, pediu que se lavrasse a Ata. Eu, Lourival Divino da 

Silva, 2º Secretario da Mesa Diretora, escrevi a presente Ata, á qual assino 

juntamente com o Presidente e o Primeiro Secretário, após lida, discutida, 

votada e aprovada pelos vereadores presentes. 
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