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Ata 009/2018 

009ª Sessão Ordinária do Ano de 2018  

Aos vinte e três dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, às dezenove horas, 

com a presença de todos os senhores (as) vereadores (as), a Senhora Presidente 

Clarice Nunes Pereira declara aberta a Nona Sessão Ordinária do ano de dois mil e 

dezoito e convida a todos para fazer a oração do Pai Nosso como é de costume da 

casa. A Senhora Presidente coloca em apreciação e votação a leitura da ata nº 

08/2018. Posteriormente a presidente coloca a mesma em votação, sendo esta 

aprovada por unanimidade pelos senhores (as) vereadores (as). Em seguida a Senhora 

Presidente pede para que o primeiro secretário proceda a leitura do expediente da 

mesa: Requerimento de Indicação nº 052 e 053/2018, Indicação 002/2018, Parecer 

Jurídico e Parecer da Comissão de Justiça e Redação e Despacho nº 004/2018 

referentes ao Recurso nº 001/2018 e Ofício nº 018/2018 do Executivo Municipal 

referente à Audiência Pública. A Presidente declara aberto o Grande Expediente 

plenário onde os senhores vereadores poderão fazer uso da palavra conforme o 

Regimento Interno. Fica livre a palavra.  Nenhum vereador fez uso da palavra. A 

Presidente colocou em segunda discussão votação o projeto de lei nº 06/2018 do 

executivo municipal: Autoriza o poder executivo municipal a declarar de utilidade 

pública que menciona, para fins de desapropriação, e dá outras providências, e fora 

aprovado por unanimidade. O vereador Aguinaldo pediu questão de ordem e fala que, 

com base no artigo 101 inciso 4º do Regimento Interno, solicitou a apreciação do 

plenário quanto à dispensa da última votação do projeto 06/2018, haja vista que o 

mesmo não sofreu emendas pelos senhores vereadores. A Presidente deferiu o pedido 

do vereador e colocou em apreciação, e fora aprovado o pedido de dispensa da 

terceira votação do referido projeto por unanimidade. E em obediência ao Regimento 

Interno desta casa, declarou aprovado o Projeto de Lei 06/2018, e encaminhou a 

secretaria desta casa para que se tomem as devidas providências e seja sancionada 

pelo Executivo Municipal. A presidente colocou em discussão e votação o voto 

apresentado por 2/3 dos membros da Comissão de Justiça e Redação, o qual prevê o 

arquivamento do Recurso nº 001/2018 apresentado contra os atos da presidência por 

entenderem cabíveis seus atos em relação aos vetos do executivo e fora aprovado pela 

maioria. A presidente declarou aberto o Pequeno Expediente onde os senhores 

vereadores puderam fazer uso da palavra por três minutos. Pede a palavra o vereador 

ARIVAL GONÇALVES FERREIRA: Cumprimentou todos os presentes e iniciou sua fala 

agradecendo aos nobres vereadores que votaram favoráveis aos projetos das bitucas 
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de cigarro e do ICMS ecológico. A presidente agradeceu a todos pela presença e deixou 

o convite para a próxima sessão. 

  Clarice Nunes Pereira                    Jacir Zierhut                       Aguinaldo Paz de Moura 

       Presidente                              Vice Presidente                        Primeiro Secretário 
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